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Vážení příznivci Zoo Hodonín, 

milí přátelé,

další rok je za námi a vám se do rukou opět 
dostává výroční zpráva hodonínské zoo. Do-
volte, abych se v jejím úvodu s vámi alespoň 
v krátkosti podělil o výsledky celoročního 
snažení, které v mnoha ohledech naplnilo 
naše očekávání i cíle, jež jsme si stanovili.

Rok 2013 nám sice do zahrady nepřivedl sto 
padesát tisíc návštěvníků, jak jsme si směle 
vysnili, ale těm, kteří přišli - a bylo jich vzdor 
časté nepřízni počasí krásných sto třicet pět 
tisíc - jsme připravili řadu novinek. Jednou 
z nich byla nová expozice evropských sov, 
již jsme našim příznivcům poprvé předsta-
vili na zahájení nové návštěvnické sezony, 
a jsme rádi, že se stále těší velkému zájmu 
dětí i dospělých. S nemenším úspěchem se 

setkala například i nová expozice sucho-
zemských želv, která, doplněna o umělý 
vodopád a vegetaci, tvoří malebné zákoutí 
vybízející především v horkých letních mě-
sících k příjemnému posezení.

Pochlubit se můžeme i odchovy zvířat. Ani 
letos v tomto ohledu nezklamali jak klokan 
rudý a klokan rudokrký, tak antilopy sita-
tungy, lamy krotké, tamaríni pinčí i žlutoru-
cí, a hlavně mnohé ptačí druhy.

Na co jsme však kladli důraz především, 
bylo dokončení chovatelských expozic. Na-
ším cílem bylo dovést do zdárného konce 
výměnné aktivity směřující k doplnění stá-
vajících anebo získání zcela nových druhů 
zvířat, ať už šlo o jednotlivce, páry či celé 
skupiny. Jsme rádi, že až na několik málo 
výjimek se nám to podařilo. Návštěvníci se 
tak díky příchodu samce z francouzského 

Seznam zaměstnanců Zoo Hodonín k 31. 12. 2013
The list of employees of the Hodonin Zoo (as of December 31, 2013)
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THE DIRECTOR’S WORDS
Dear supporters of Hodonín Zoo, 

dear friends,

Another year is over and again you are getting 
the Hodonín Zoo Annual Report. Allow me 
to briefl y share with you the results of our 

year-long eff orts which in many respects came 
up to our expectations and goals we had set.

Although the year of 2013 did not mean a hun-
dred and fi fty thousand visitors in our Zoo 
we had dreamt of, for those who came - and 
in spite of frequently unfavourable weather 

Ámneville mohou v pavilonu velkých kočko-
vitých šelem kochat pohledem na nádherný 
nepříbuzný pár tygra ussurijského, samicí 
z polských Katovic jsme dopárovali vlka 
hřivnatého, zcela jsme obnovili skupinku 
kriticky ohroženého adaxe núbijského, do 
potřebného počtu pětadvaceti kusů jsme 
doplnili hejno plameňáků růžových, kolekci 
drápkatých opiček pak o dvě samice tama-
rína vousatého. Místo po dromedárech, 
jejichž chov jsme před dvěma lety ukončili, 
zaujal mladičký pár drabařů. Vrcholem 
našich snah však byl příchod rovněž velmi 
mladého páru tukana obrovského, jehož 
se nám podařilo sehnat z  jihoamerické 
Guyany, a zvláště pak páru jihoafrických 
lvů bílé barvy. Tuto vzácnost má Zoo Ho-
donín v rámci chovatelských zařízení v ČR 
momentálně jako jediná. Už teď je jasné, že 
sameček Samba z Lory parku v Jihoafrické 
republice a o měsíc starší Nadira z polského 
Borysewa se stanou favority nejednoho 
návštěvníka.

Jsme také přesvědčeni o tom, že veškeré 
uvedené změny v chovatelské části poslouží 
k  zajištění takových rodičovských párů, 
jež budou základem zdravé a prosperující 
populace. Pro nás jsou pak hmatatelným 
důkazem profesionality pracovníků nejen 
chovatelského, ale i technického, propagač-
ního a vzdělávacího oddělení. A nejen to.

Právě v roce 2013 jsme se přesvědčili o tom, 
jak velký význam měla nastolená jedná-
ní o  členství v  EAZA (Evropská asociace 

zoologických zahrad a akvárií) se sídlem 
v Amsterdamu. Členstvím v této prestižní 
asociaci bude mít totiž i naše zoo možnost 
pořizovat živočišné druhy v rámci evrop-
ských chovných programů, jež jsou součástí 
strategie zoologických zahrad celého světa 
pod hlavičkou WAZA (Světová asociace zoo-
logických zahrad a akvárií), jež je koordiná-
torem chovu nejen ohrožených živočišných 
druhů světa. Právě s touto asociací se nám 
letos podařilo navázat dobré vztahy, čehož 
výsledkem byl zisk již zmíněných zvířat, ke 
kterým bychom se jako nečlenové dostali 
jen stěží, případně vůbec.

Závěrem mé malé retrospekce bych rád 
poděkoval všem našim návštěvníkům za 
přízeň a našemu zřizovateli, statutárnímu 
městu Hodonín, za podporu a spolupráci. 
Vřele děkuji i našim dárcům, sponzorům 
a  dobrovolným spolupracovníkům. Můj 
velký dík patří všem mým kolegům. Jen 
díky jejich každodenní poctivé práci si Zoo 
Hodonín zachovává dobré jméno a udržuje  
si pověst příjemného místa setkávání zvířat 
a lidí, i jednoho z nejoblíbenějších a nejvy-
hledávanějších turistických cílů nejen v oko-
lí, ale i za hranicemi regionu i naší vlasti.

Mgr. Martin Krug
ředitel Zoo Hodonín

there were excellent hundred and thirty-fi ve 
thousand of them -we prepared lots of in-
novations. One of them was a new exhibit 
of European owls that we introduced to our 
visitors at the beginning of the new season, 
and we are pleased they are still very popular 
with both children and adults.

Another considerably successful new exposi-
tion was the one of tortoises, which, together 
with an artifi cial waterfall and vegetation, 
creates a beauty spot inviting to a pleasant 
sit-down in summer months.

We are proud of animal breeding as well. 
This year it was red kangaroo and red-necked 
wallaby, sitatunga antelopes, lama guanicoe, 
cotton-top and golden-handed tamarins and 
mainly numerous species of birds.

However, we placed main emphasis on comple-
tion of breeding exhibitions. Our objective was 
to fi nalise successfully our exchange activities 
aimed to completing the existing collections or 
getting brand new species, both individuals 
and couples or groups. We are glad that, with 
a few exceptions, we succeeded. Visitors can 
thus enjoy a non-related couple of a Siberian 
tiger a male of which we have brought from 
Ámneville, France, we have also brought a fe-
male maned wolf from Katowice, Poland to 
make a couple with our male, renewed a group 
of a critically endangered addax antelope, 
completed the fl ock of greater fl amingos to 
the number of twenty-fi ve and the collection 
of New World monkeys is richer by two females 
of emperor tamarin. The space left after drom-
edaries breeding of which we discontinued two 
years ago was occupied by a young couple of 
the Bactrian camel. Our eff orts were topped 
by arrival of a  very young couple of Toco 
toucans from Guyana in the South America, 
and especially a couple of white lions from 
South Africa. This rarity is currently the only 
one in the Czech Republic. It is apparent that 
a sixteen-month-old male Samba from the 
Republic of South Africa and a month younger 
Nadira from Borysewo, Poland, will become 

favourites of numerous visitors.

We believe that all the changes in the breeding 
part of the Zoo will provide couples to become 
the base for healthy and prosperous popula-
tion. For us they are an indisputable proof of 
professionalism of our breeders, technicians, 
departments of publicity, education and 
economy. And not only that.

It was the year of 2013 in which confi rmed the 
importance of negotiations on membership 
in EAZA (European Association of Zoos and 
Aquaria located in Amsterdam). Membership 
in the prestigious organization will allow us 
to acquire species within European breeding 
programs which are a part of a worldwide 
strategy of Zoos under WAZA (World Asso-
ciation of Zoos and Aquariums) coordinating 
breeding of (not only) endangered species all 
around the world. This year we managed to 
establish good relations with this organization 
the result of which are the above mentioned 
animals which non-members have a  very 
small chance to acquire.

In conclusion of my small retrospection 
I would like to express my thanks to all our 
visitors for their fondness and to our founder, 
the statutory city of Hodonín, for its support 
and collaboration. My hearty thanks also 
go to our donors, sponsors and volunteers. 
Many thanks to all my colleagues. Only their 
everyday dutiful work maintain a high credit of 
Hodonín Zoo and its reputation of a pleasant 
place where people meet animals and one 
of the most popular and frequented tourist 
destinations in the area as well as a broader 
international region.

Mgr. Martin Krug
director
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Ing. Lenka Pacíková, Jiří Ingr
zoologové

Ptáci
(Aves)

Na chovatelském úseku ptáků jsme si 
v  letošním roce kladli za cíl doplnit liché 
jedince a rozšířit kolekci o nové atraktivní 
a zajímavé ptačí druhy. Mezi nejcennější 
přírůstky patří nepochybně nový mladý 
pár tukanů obrovských (Ramphastos toco), 
kteří k nám přicestovali v rámci chovatelské 
spolupráce ze zoo v ruské Penze. Naše zoo 
je v současné době ze všech zoologických 
zahrad sdružených v UCSZOO jediná, která 
dokázala tento druh tukanů rozmnožit. 
Proto pevně věříme, že díky novému páru 
na tento chovatelský úspěch v budoucnu 
navážeme dalším odchovem.

Dalším velmi cenným novým druhem je 
jeřáb mandžuský (Grus japonensis), který 
k nám přišel ze Zoo Zlín. Jeřáb mandžuský 
patří mezi největší a také nejvzácnější druhy 
jeřábů. V roce 2014 bychom rádi tohoto je-
dince dopárovali, přičemž se budeme snažit 
vytvořit chovný pár.

V naší kolekci sov se nám letos podařilo 
rozmnožit puštíky bradaté (Strix nebulosa 
laponica), výrečky malé (Otus scops), sýčky 
obecné (Athene noctua) a sovy pálené (Tyto 
alba). Sýčky obecné a  Sovy pálené jsme 
předali do Záchranné stanice pro volně 
žijící živočichy v Bartošovicích, kde byli po 
několikatýdenní přípravě vypuštěni do 
volné přírody k posílení divoké populace 
ve vybraných lokalitách. Ze Zoo Olomouc 
se nám podařilo získat pár sovic sněžních 

(Nyctea scandiaca) kterými jsme nahradili 
loni uhynulý pár.

Z vodních ptáků jsme rozmnožili kachničky 
mandarinské (Aix galericulata), kachničky ka-
rolinské (Aix sponsa) a zrzohlávky rudozobé 
(Netta rufi na).

Kolekci papoušků jsme rozšířili o nejmenší 
druh ar. Jde o pár arů červenoramenných 
(Ara nobilis), který bude umístěn v pavilonu 
exotického ptactva, kde doplní dosavadní 
kolekci papoušků tohoto rodu.

Mezi další nové druhy patří i holub dvou-
barvý (Ducula bicolor) a holub nikobarský 
(Caloenas nicobarica). Získali jsme je od ko-
legů ze Zoo Praha. Tyto teplomilné druhy 
holubů chceme napříště umístit do nově 
zrekonstruované bažantnice, kde budou 

Plameňák růžový
(Phoenicopterus ruber roseus)

Jeřáb panenský
(Anthropoides virgo)

CHOV ZVÍŘAT
– ZHODNOCENÍ ROKU
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společně s jinými druhy ptáků tvořit atrak-
tivní expozici.

Dále jsme dopárovali liché jedince a vy-
tvořili chovu schopné páry u  loskutáků 
posvátných (Gracula religiosa), emu hně-
dých (Dromaius novaehollandiae) a nandu 
pampových (Rhea americana).

V neposlední řadě jsme odchovali něko-
lik běžnějších druhů ptáků, jakými jsou 
např. : papoušek vlnkovaný (Melopsittacus 
undulatus), korela chocholatá (Nymphicus 
hollandicus), papoušek nádherný (Polytelis 
swainsonii), zebřička pestrá (Taeniopygia 
guttata), rýžovník šedý (Padda oryzivora), pá-
sovník dlouhoocasý (Poephila acuticauda), 
amadina diamantová (Steganopleura gutta-
ta), páv korunkatý (Pavo cristatus).

V dalším roce budeme pokračovat v doplňo-
vání lichých jedinců a postupném systema-
tickém rozšiřování chovu ptáků.

Kachnička karolinská
(Aix sponsa)

Kachnička mandarinská
(Aix galericulata)

Mládě výrečka malého
(Otus scops)

Jeřáb mandžuský
(Grus japonensis) 

Holub dvoubarvý
(Ducula bicolor)

Sovice sněžní (Nyctea scandiaca)
opět v Zoo Hodonín.
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Savci
(Mammalia)

V roce 2013 jsme se zaměřili na obměnu 
a  rozšíření druhů a  doplnění chovných 
zvířat. Snažili jsme se o nahrazení starých 
zvířat mladými geneticky cennějšími kusy. 
Je důležité nabídnout návštěvníkům každou 
sezonu něco nového, jak v podobě mláďat, 
tak zvířat, která tu dosud nebyla.

Na úseku šelem došlo v  letošním roce 
k  významným změnám. Začátkem roku 
se nám podařilo získat nového samce 
tygra ussurijského (Panthera tigris altaica) 
z  francouzské zoologické zahrady v Ám-
neville. Během roku byl samec postupně 
seznamován se svojí budoucí partnerkou, 
která k nám přišla v prosinci předchozího 
roku z německé zahrady v Hoyerswerdě. 
V současné době jsou tito tygři již spojeni 
a zatím tvoří harmonický pár, od kterého si 
v budoucnu slibujeme chovatelské úspěchy 
v podobě mláďat.

Dalším významným počinem byl příchod lvů. 
Naše zahrada je v současné době v České re-
publice jediná, které se podařilo získat velmi 
vzácný poddruh lva, a sice lva jihoafrického 
(Panthera leo krugeri). V srpnu tohoto roku 
jsme získali nejdřív sedmiměsíčního samce 
z jihoafrického Lory Parku a zhruba o měsíc 
později jsme přivezli z polského Borysewa 
samici. V současné době jsou lvi již spolu 
a  i od tohoto páru můžeme v budoucnu 
očekávat mláďata. V průběhu příštího roku 
by měli být oba lvi přemístěni do pavilonu 
kočkovitých šelem, kde nahradí věkem sešlé 
a expozičně již nevhodné lvy berberské.

S koordinátorkou chovu vlků hřivnatých 
(Chrysocyon brachyurus) se podařilo vyjed-
nat povolení k jejich rozmnožování, a tak na 
sezonu páření mohla zvířata zůstat spolu. 
Vzhledem k předchozí aplikaci antikoncepce 
u samice však není jejich spojení zárukou 
rozmnožení.

Z kopytníků jmenujme jako první letošní 
příchod jedné z největších antilop - antilo-
py losí (Taurotragus oryx). Zatím chováme 

Kočkodan zelený
(Chlorocebus sabaeus)

Antilopa losí
(Taurotragus oryx)
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pouze samičí jedince, přičemž do budoucna 
plánujeme přivézt i samce. Z olomoucké zoo 
jsme získali oryxe jihoafrické (Oryx gazella 
gazella). Zatím jde pouze o expoziční zvířata, 
napříště však počítáme i s jejich chovem.

U sitatung západoafrických (Tragelaphus 
speeki gratus) se podařilo odchovat mládě 
od každé samice. Z dalších odchovů jmenuj-
me mufl ony (Ovis aries musimon), klokana 
rudého (Macropus rufus), kozy kamerunské 
(Ovis aries aries) a lamy krotké (Lama glama).

Dětem pro radost jsme pořídili stádo ovcí 
ouessantských a kamerunských (Ovis aries 
aries). Jde o zvířata menšího vzrůstu, takže 
rodiče nemusí mít obavy, že dětem ublíží. 
Bohužel je tomu podle našich zkušeností 
spíše naopak, těmi ohroženými jsou právě 
zvířata ze strany dětí.

Letošní novinkou je i pár velbloudů dvouhr-
bých (Camelus bactrianus). Jde o mladá zví-
řata vhodná pro chov, samce přivezeného 
z Nizozemí a samice ze Zoo Liberec.

Dvě staré samice adaxů núbijských (Addax 
nasomaculatus) nahradila trojice mladých 
chovných zvířat, dvě samice a jeden samec.

Ukončili jsme chov koní (Equus caballus). 
Tato domácí zvířata nahradíme exotičtěj-
šími druhy.

Kolekci drápkatých opiček rozšířili tamaríni 
vousatí (Saguinus imperator subgrisescens), 
kteří byli umístěni v pavilonu opic. U tamarí-
nů žlutorukých (Saguinus midas) jsme zazna-
menali úspěšný odchov dvojčat a tamaríni 
pinčí (Saguinus oedipus) vychovali dokonce 
trojčata z předchozího roku.

Klokan rudokrký
(Macropus rufus)

Tamarín vousatý
(Saguinus imperator subriesescens)

Mládě klokana rudého
(Macropus rufus)

Mládě tamarína pinčího
(Saguinus oedipus)

Oryx jihoafrický
(Oryx gazella gazella)

Sitatunga západoafrická
(Tragelaphus speeki gratus)

Tamarín žlutoruký
(Saguinus midas)

Mládě lamy krotké
(Lama glama)
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Plazi, obojživelníci
(Reptilia, amphibia)

Díky nově vybudované expozici s vodopá-
dem se podařilo pro návštěvníky vystavit 
několik druhů suchozemských želv, které 
jsme dosud chovali v zázemí. Jmenujme 
např. želvu zelenavou (Testudo hermanni) 
nebo želvu čtyřprstou (Testudo horsfi eldii).

Z prostorových důvodů jsme ukončili chov 
varana skvrnitého (Varanus salvator) a na-
hradili jej varanem Gouldovým (Varanus 
gouldii), který je podstatně menší, a tak 
velikost ubikace lépe vyhovuje jeho potře-
bám. Skončili jsme také s chovem baziliška 
zeleného (Basiliscus plumifrons). V expozici 
jej nahradil nový druh savců.

Návštěvníkům jsme představili dva nové 
druhy vodních želv, a  to okadii čínskou 
(Ocadia sinensis) a želvu trojkýlnou (Chyne-
mis reevesii), které jsou k vidění v pavilonu 
akvárií u ve společné nádrži kajmanky, 
želv a ryb. Vodní želvy ve vedlejší expozici 
nahradila krajta královská (Python regius).

V roce 2014 máme v plánu rozšířit chov 
plazů a obojživelníků o nové druhy.

Zebra Chapmanova (Equus quagga chapmanni)

Leguán kubánský
(Cyclura nubila nubila)

Želva trojkýlná
(Chinemys reevesii)

Želva vroubená
(Testudo marginata)

Velbloud dvouhrbý
(Camelus bactrianus)
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Ryby, paryby, 
bezobratlí
(Pisces, chondrichthies, invertebrata)

U sladkovodních ryb se nám podařilo za 
loňský rok odchovat několik následujících 
druhů: pancéřníček panda (Coradoras 
panda), tlamovec africký (Cynotilapia afra), 
pestřenec tanganický (Neolamprologus 
brichardi), krunýřovec (Ancistrus sp.) a živo-
rodka ostrotlamá (Poecilia sphenops).

Novinkou v pavilonu akvárií byly tyto ryby: 
pancéřníček skvrnitý (Coradoras paleatus), 
vrubozubec paví (Astronotus ocellatus) - 
albinotická forma, nožovec velký (Chitala 
chitala), ostnovec leopardí (Ctenopoma 
acutirostre), trnovec bělopruhý (Platydoras 
costatus), pestřenec tanganický (Neolampro-
logus brichardi), peřovec skvrnitý (Synodontis 
eupterus) a bichirek úhořovitý (Erpetoichthys 
calabaricus). Posledně jmenovaný připomíná 
tvarem těla spíš hada než rybu, a přibližuje 
tak návštěvníkům různorodost vodní říše.

V mořské nádrži jsme se v roce 2013 zaměřili 
převážně na korály. Podařilo se nám jejich 
sbírku rozšířit o tyto druhy: Montipora con-
fusa, Montipora capricornis, Pavona cactus, 
Pavona decussata, Galaxea fascicularis, 
Seriatopora hystrix, Stylophora pistillata, 
Seriatopora caliendrum, Caulastrea furcata.

Zástupce hmyzu rozšířila strašilka aus-
tralská (Extatosoma tiaratum) a sklípkan 
Smithův (Brachypelma smithi), kterého cho-
váme jako kontaktní zvíře pro děti z přírodo-
vědných kroužků a pro školní exkurze. Pro 
tyto účely slouží i nový pár achatin žravých 
(Achatina fulica) z třídy plžů.

Breeding
The main objective of the Hodonín Zoo breeding section was enrichment of collections 
by new animal species. The most precious among new birds is a young couple of Toco 
toucans (Ramphastos toco) gained from Penza, Russia within breeding cooperation. 
Other highly-valued species, red-crowned crane (Grus japonensis), came from the Zlín 
Zoo. We also expanded our collection of parrots by a new species of macaws and had 
numerous rearings - we managed to reproduce several species of owls and water birds. 
There were major changes in collections of mammals where we brought a male Siberian 
Tiger (Panthera tigris altaica) from the Ámneville Zoo, France, to make a couple with 
our female. We also have a new couple of Southeast African lion (Panthera leo krugeri). 
The seven-month male has come from South Africa and female from Borysewo, Poland. 
Newcomers in 2013 are several antelope species, herd of Ouessant sheep (Ovis aries aries), 
a couple of Bactrian camels (Camelus bactrianus) and two females of bearded emperor 
tamarins (Saguinus imperator subgrisescens). We also have several breedings of mammals, 
terrarium and aquarium animals.

Nožovec velký
Chitala chitala

Vrubozubec paví albín
Astronotus ocellatus

Kančík (Heros sp.)
a bichirek úhořovitý (Erpetoichthys calabaricus)

Terčovci (Symphysodon discus)

Korálový útes

Žralok černoploutvý 
(Carcharhinus melanopterus)

SUMMARY
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PŘEHLED JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ ZVÍŘAT 
CHOVANÝCH V ROCE 2013

SAVCI - Mammalia

Název Species Stav 
k 1. 1. 2013

Příchod 
Arrival

Odchod 
Departure

Odchov 
Births

Úhyn 
Death

Deponace 
Loan

Stav 
k 31. 12. 2013

adax
Addax nasomaculatus 0.2 1-Feb 0.1 1.3

antilopa losí
Taurotragus oryx 0.0 0.2 0.1 0.1

činčila vlnatá - domestikovaná 
Chinchilla lanigera 0.0 0.4 0,4

gibon lar
Hylobates lar 1.2 1.1 1.0 0.1

gueréza pláštíková
Colobus guereza caudatus 2.0 1.0 1.0

jaguár
Panthera onca 1.1 1.1

jaguár - černá forma
Panthera onca 1.1 1.1

kiang východní
Equus kiang holdereri 1.1 1.1

klokan rudokrký
Macropus rufogriseus 1.2 1.0 1.1 0.1 1.0 0.1 0.2

klokan rudý
Macropus rufus 1.3 0.1 0. 0. 1 1.2

kočkodan zelený
Chlorocebus sabaeus 2.4 1.0 1.0 1.0 1.4

koza domácí - kamerunská
Capra hircus domestica 2.4 4.2 3.2 0.1 3.2 1.3

králík domácí
Oryctolagus cuniculus v. edulis 0.0 1-Feb 1.2

kůň domácí - pony
Equus caballus 1.0 1.0 0.0

lama krotká
Lama glama 3.3 1.0 3.2 1.2 2.3

lev
Panthera leo 0.1 0.1 0.0

lev berberský
Panthera leo leo 1.1 0.1 1.1

lev jihoafrický
Panthera leo krugeri 0.0 1-Jan 1.1

medvěd malajský
Helarctos malayanus 0.1 0.1

morče domácí
Cavia porcellus 1.1 1-Jan 1.1 1.1

Název Species Stav 
k 1. 1. 2013

Příchod 
Arrival

Odchod 
Departure

Odchov 
Births

Úhyn 
Death

Deponace 
Loan

Stav 
k 31. 12. 2013

mufl on
Ovis aries musimon 1.11 4.10 6.2 2.1 1.2

oryx jihoafrický
Oryx gazella gazella 0.0 3.0 3.0

osmák degu
Octodon degus 0.0 1-Mar 1.3

ovce domácí - merino
Ovis aries aries 0.3 0.3 0.0

ovce domácí - Ouessantská
Ovis aries aries 0.0 0.5 1.0 1.0 1.0 0.5

ovce domácí vřesovištní
Ovis aries aries 0.2 0.2 0.0

ovec kamerunská
Ovis aries aries 0.0 0.2 0.2

paovce hřivnatá
Ammotragus lervia 1.2 1.2 0.1 0.0

pes domácí
Canis familiaris 0.1 0.1

přímorožec šavlorohý
Oryx dammah 1.3 0.1 1.2

rys karpatský
Lynx lynx carpaticus 1.0 1.0

rys ostrovid
Lynx lynx 1.0 1.0

sitatunga západoafrická
Tragelaphus spekii gratus 1.5 1.3 0.1 2.0 2.7

surikata
Suricata suricatta 4.5 0.1 0.1 4.4

šimpanz
Pan troglodytes 2.3 2.3

tamarín pinčí
Saguinus oedipus 3.2 2.1 2.0 1. 1.

tamarín vousatý
Saguinus imperator 
subgrisescens

0.0 0.2 0.2

tamarín žlutoruký
Saguinus midas 7.4 0.1 5.4 1.1 2.3 3.2

tygr ussurijský
Panthera tigris altaica 1.1 1.0 1.0 1.0 1.1

vari černobílý
Varecia variegatta 1.1 4.0 2.0 3.1

velbloud dvouhrbý - domácí
Camelus bactrianus 0.0 1-Jan 1.1

vlk hřivnatý
Chrysocyon brachyurus 1.1 1.1

zebra Chapmanova
Equus quagga chapmanni 2.2 0.1 1.0 1.3

zubr evropský
Bison bonasus 0.2 0.2
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Název Species Stav 
k 1. 1. 2013

Příchod 
Arrival

Odchod 
Departure

Odchov 
Births

Úhyn 
Death

Deponace 
Loan

Stav 
k 31. 12. 2013

amadina diamantová
Emblema guttata 0. 0. 3 0. 0. 7 0. 0. 4 0. 0. 7 0.0

amadina gouldové
Chloebia gouldiae 4.5 4.5 0.0

amazoňan kubánský
Amazona leucocephala 1. 1. 2 1.0 1.0 1. 1. 2

amazoňan pomoučený
Amazona farinosa 1.1 1.1

ara ararauna
Ara ararauna 0.1 0.1 0.0

ara červenoramenný
Diopsittaca nobilis 0.0 1-Jan 1-Jan 1-Jan 0.0

ara vojenský
Ara militaris 1.1 1.1

ara zelenokřídlý
Ara chloroptera 1-Jan 0. 0. 1 1-Jan

ara zelený
Ara ambigua 1.1 1.1

Argus okatý
Argusianus argus 0.0 1-Jan 1.1 0.0

bažant diamantový
Chrysolophus amherstiae 1.3 1.3

berneška bělolící
Branta leucopsis 1.0 1.0 0.0

čáp bílý
Ciconi ciconia 0. 0. 1 0. 0. 1

čečetka zimní
Acanthis fl ammea 0. 0. 2 0. 0. 2 0. 0. 4

čejka chocholatá
Vanellus vanellus 0. 0. 1 0. 0. 1

čírka dvouskvrnná
Anas formosa 1.1 1.1

čírka modrá
Anas querquedula 1.2 1.2 0.0

čížek lesní
Carduelis spinus 0. 0. 1 0. 0. 1

dlask tlustozobý
Coccothraustes coccothraustes 0.1 0.1

dudek chocholatý
Upupa epops 0.1 0.1 0.0

emu hnědý
Dromaius novaehollandias 1.0 0.1 1.1

holoubek diamantový
Geopelia cuneata 0. 0. 1 0. 0. 1 0.0

holub Bartlettův
Gallicolumba crinigera 3.0 3.0

holub chocholatý
Ocyphaps lophotes 1.1 0. 0. 2 0. 0. 3 0. 0. 1 1.1

Název Species Stav 
k 1. 1. 2013

Příchod 
Arrival

Odchod 
Departure

Odchov 
Births

Úhyn 
Death

Deponace 
Loan

Stav 
k 31. 12. 2013

holub krvavý
Gallicolumba luzonica 0.0 0.1 0.1 0.0

holub nikobarský
Caloenas nicobarica 0.0 6. 5. 1 3. 4. 1 3.1

holub podkovní
Ducula carola 0.0 0. 0. 1 0. 0. 1 0.0

hrdlička divoká
Streptopelia turtur 1.1 1.1

hýl obecný
Pyrhula pyrrhula 2.2 1.1 1.1

chůvička japonská
Lonchura striata var. domestica 3.2 3.2 3.2 0.0

jeřáb mandžuský
Grus japonensis 0.0 0.1 0.1

jeřáb panenský
Anthropoides virgo 2.2 2.2

jeřáb popelavý
Grus grus 0. 0. 1 0. 0. 1 0.0

kachna divoká
Anas platyrhynchos 0. 0. 14 0. 0. 1 0. 0. 5 0. 0. 10

kachnička karolínská
Aix sponsa 0. 0. 6 0. 0. 4 0. 0. 6 0. 0. 2 0. 0. 6

kachnička mandarínská
Aix galericulata 3.2 0. 0. 18 1. 0. 18 2.2

Kachnička šedoboká
Callonetta leucophrys 0.1 0.1

kalous ušatý
Asio otus 0. 0. 2 0. 0. 2

kanár domácí
Serinus canaria f. domestica 0. 0. 4 0. 0. 2 0. 0. 2 0. 0. 2 0. 0. 2 0.0

Konopka obcná
Acanthis cannabina 0. 0. 2 0. 0. 2

korela chocholatá
Nymphicus hollandicus 1. 0. 3 0. 1. 2 0. 0. 5 0. 0. 3 1. 1. 3

koroptev polní
Perdix perdix 4.4 2.2 2.2 0.0

kraska červenozobá
Urocissa erythrorhyncha 1.1 1.0 0.1

krkavec velký
Corvus corax 1.1 1.1

Křepelka čínská
Coturnix chinensis 1.2 1.2 0.0

leskoptev purpurová
Lamprotornis purpureus 1.1 1.1

loskuták posvátný
Gracula religiosa 1.1 0.1 0.1 1.1

majna rothschildova
Leucopsar rothschildi 1.2 0.1 0.1 1.1

mandelík hajní
Caracias garrulus 1.1 2-Feb 1.1 2.2

nandu pampový
Rhea americana 0.1 0.1 1.1

PTÁCI - Aves
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Název Species Stav 
k 1. 1. 2013

Příchod 
Arrival

Odchod 
Departure

Odchov 
Births

Úhyn 
Death

Deponace 
Loan

Stav 
k 31. 12. 2013

orel skalní
Aquila chrysaetos 1.1 1.1 0.0

papoušek kouřový
Polytelis anthopeplus 0.1 0.1

papoušek mniší
Myiopsitta monachus 1.2 1.2 1.2 0.0

papoušek nádherný
Polytelis swainsonii 1.1 1.0 0. 0. 4 0. 0. 3 2. 1. 1

Papoušek různobarvý
Eclectus roratus 1-Jan 1-Jan

papoušek vlnkovaný
Melopsittacus undulatus 0. 0. 24 0. 0. 22 0. 0. 20 0. 0. 12 0. 0. 4 0. 0. 34

pásovník dlouhoocasý
Poephila acuticauda 2.3 2. 3. 2 0. 0. 2 0.0

páv korunkatý
Pavo cristatus 1.1 0. 0. 8 0. 0. 9 0. 0. 1 1.1

plameňák karibský
Phoenicopterus ruber 0. 0. 21 0. 0. 21

plameňák rúžový
Phoenicopterus ruber roseus 0. 0. 4 0. 0. 4

Poštolka obecná
Falco tinnunculus 0. 0. 1 0. 0. 1 0.0

pštros dvouprstý
Struthio camelus 1.0 1.0

puštík bělavý pobaltský
Strix uralensis liturata 1.1 1.1

puštík bradatý
Strix nebulosa lapponica 0.0 1-Jan 1.1

puštík obecný
Strix aluco 0. 0. 2 0. 0. 1 0. 0. 1 0. 0. 2

puštík vousatý
Strix nebulosa 1.1 1.0 2.1 0.0

rýžovník šedý
Padda oryzivora 1. 1. 2 1. 1. 2 0. 0. 2 0. 0. 2 1. 1. 2 0.0

satyr Temmnickův
Tragopan temminckii 0.0 1-Jan 1.1 0.0

sojka obecná
Garrulus glandarius 0.1 0.1

sova pálená
Tyto alba guttata 1.1 0.1 0. 0. 4 0. 0. 7 0. 1. 2 1. 1. 1

sovice sněžní
Nyctea scandiaca 0.1 1-Jan 0.1 1.1

stehlík obecný
Carduelis carduelis 0. 0. 5 0. 0. 3 0. 0. 2

straka obecná
Pica pica 0. 0. 2 0. 0. 2 0.0

strnad obecný
Emberiza citrinella 0. 0. 1 0. 0. 1 0.0

sýc rousný
Aegolius funereus 1.1 1.1

sýček obecný
Athene noctua 2.2 0.1 0. 1. 3 0. 0. 3 2.1

Název Species Stav 
k 1. 1. 2013

Příchod 
Arrival

Odchod 
Departure

Odchov 
Births

Úhyn 
Death

Deponace 
Loan

Stav 
k 31. 12. 2013

toko rudozobý
Tockus erythrorhynchus 1.1 0.1 1.0

Tukan obrovský
Ramphatos toco 0.0 1-Jan 1.1

turako chocholatý
Tauraco persa 1.1 1.1

výr velký
Bubo bubo 1.1 1.1

výreček malý
Otus scops 1.1 1.2 1.2 1.1

zebřička pestrá
Taeniopygia guttata 1.9 1. 9. 20 0. 0. 20 1.9 0.0

zoborožec šedolící
Ceratogymna brevis 2.1 1.0 1.1

zrzohlávka rudozobá
Netta rufi na 2.2 0. 0. 2 0. 0. 2 2.2

zvonohlík zahradní
Serinus serinus 0. 0. 3 0. 0. 3 0.0

žako šedý
Psittacus erithacus 1.1 1.1

bazilišek zelený
Basilliscus plumifrons 0.1 0.1 0.0

gekončík noční
Eublepharis macularius 1.3 1.3

hroznýš královský
Boa constrictor 1.2 1.2

chameleon jemenský
Chamaeleo calyptratus 1.3 0.1 1.2

kajmánek trpasličí
Paleosuchus palbebrosus 0.1 0.1

korálovka Ruthvenova
Lampropertis ruthveni 0. 0. 1 0. 0. 1

korálovka sedlatá
Lampropertis triangulum 0. 0. 1 0. 0. 1

krajta královská
Python regius 0.0 0. 1. 1 0. 1. 1

leguán kubánský
Cyclura nubila nubila 1.1 1.1

okadie čínská
Ocadia sinensis 0.0 0. 0. 2 0. 0. 2

užovka červená
Pantherophis guttatus 2.2 2.2

užovka tenkoocasá
Orthriophis taeniurus 0. 0. 1 0. 0. 1

varan Gouldův
Vranus gouldii 0.0 1.0 1.0

varan skvrnitý
Varanus salvator 1.0 1.0 0.0

PLAZI - Reptilia
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Název Species Stav 
k 1. 1. 2013

Příchod 
Arrival

Odchod 
Departure

Odchov 
Births

Úhyn 
Death

Deponace 
Loan

Stav 
k 31. 12. 2013

želva bahenní
Emys orbicularis 0.1 0.1

želva čtyřprstá
Testudo horsfi eldii 0.2 0.2

želva kaspická
Mauremys caspica 1.1 1.1

želva nádherná
Trachemys scripta elegans 0. 0. 18 0. 0. 3 0. 0. 1 0. 0. 20

želva ostruhatá
Centrochelys sulcata 0.1 0.1

želva trojkýlná
Chinemys reevesii 0.0 0. 0. 2 0. 0. 2

želva vroubená
Testudo marginata 5.1 1.0 1.0 4.1

želva zelenavá
Testudo hermanni 4. 2. 1 1. 2. 1 1. 2. 1 3.0

želva žlutohnědá
Testudo graeca 0. 0. 1 0. 0. 1

afrotetra konžská
Phenacogrammus interruptus 2

bichirek úhořovitý
Erpetoichthys calabaricus 2

bodlok pestrý
Paracanthurus hepatus 1

bodlok žlutý
Zebrasoma fl avescens 1

cichlidka Marlierova
Julidochromis marlieri 10

čichavec perleťový
Trichogaster leeri 1

čichavec šedý
Trichopodus trichopterus 4

hlaváč oranžovoskvrnný
Valenciennea puellaris 1

jehla pruhovaná
Dunckerocampusn 
dactyliophorus

1

kančík citronový
Amphilophus citrinellus 20

kančík perleťový
Nandopsis octofasciatus 4

kančík perleťový
Nandopsis octofasciatus 4

klaun očkatý
Amphiprion ocellaris 2

kněžík žlutý
Halichoeres chrysus 1

kolosoma brazilská
Colossoma macropomum 8

Název Species Stav 
k 1. 1. 2013

Příchod 
Arrival

Odchod 
Departure

Odchov 
Births

Úhyn 
Death

Deponace 
Loan

Stav 
k 31. 12. 2013

krunýřovec
Ancistrus sp. 8

Labeo červenoploutvé
Epalzeorhynchos frenatum 3

neonka červená
Paracheirodon axelrodi 21

neonka obecná
Paracheirodon innesi 10

nožovec velký
Chitala chitala 4

nožovka běločelá
Apterolopusn albifrons 6

ostnovec leopardí
Ctenopoma acutirostre 5

pancéřníček panda
Corydoras panda 15

pancéřníček skvrnitý
Corydoras paleatus 10

pancéřníček Sterbův
Corydoras sterbai 2

pancéřníček zelený
Corydoras aeneus 6

parmička purpurová
Puntius nigrofasciatus 1

parmička zlatá
Puntius semifasciolatus 1

parmovec příčnopruhý
Sphaeramia nematoptera 3

peřovec skvrnitý
Synodontis eupterus 1

pestřenec tanganický
Neolamprologus brichardi 19

piraňa Nattererova
Pygocentrus nattereri 11

razbora klínoskvrnná
Trigonostigma heteromorpha 3

sapínek zlatoocasý
Chrisiptera parasema 4

sapínovec žlutofi alový
Pseudochromis pacagnellae 1

sekavka pákistánská
Botia lohachata 4

sekavka proužkovaná
Botia striata 11

skalára amazonská
Pterophyllum scalare 7

slizoun pruhovaný
Salarias fasciatus 1

terčovec červený
Symphysodom discus 7

tetra diamantová
Moenkhausia pittieri 1

RYBY - Pisces
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Název Species Stav 
k 1. 1. 2013

Příchod 
Arrival

Odchod 
Departure

Odchov 
Births

Úhyn 
Death

Deponace 
Loan

Stav 
k 31. 12. 2013

tlamovec africký
Cynotilapia afra 10

tlamovec Duboisův
Tropheus duboisi 1

tlamovec Duboisův
Tropheus duboisi 1

tlamovec Füllebornův
Labeotropheus fuelleborni 5

tlamovec modrožlutý
Metriaclima estherae 18

tlamovec příčnopruhý
Maylandia zebra 2

tlamovec žlutý
Labidochromis yellow 1

trnovec bělopruhý
Platydoras costatus 2

vrubozobec paví
Astronotus ocellatus 6

vřeténka mandarín
Synchiropus splendidus 1

živorodka duhová
Poecilia reticulata 18

živorodka ostrotlamá - Black 
Molly Poecilia sphenops 19

žralok černoploutvý
Carcharhinus melanopterus 1.1 1.1

laločníci Alcyonaria
laločnice
Lobophytum sp. 5

větevníci Scleratinia
houbovník kaktusový
Pavona cactus 2

houbovník lupenitý
Pavona decusata 4

montipóra
Montipora capricornis 2

montipóra
Montipora confusa 1

montipóra prstovitá
Montipora digitata 2

okulína kuželovitá
Galaxea fascicularis 2

Název Species Stav 
k 1. 1. 2013

Příchod 
Arrival

Odchod 
Departure

Odchov 
Births

Úhyn 
Death

Deponace 
Loan

Stav 
k 31. 12. 2013

pórovník
Pocillopora sp. 2

pórovník bodlinatý
Seriatopora hystrix 3

pórovník různotvarý
Stylophora pistillata 3

pórovník úhledný
Seriatopora caliendrum 1

útesovník pichlavý
Hydnophora exesa 2

útesovník vidličnatý
Caulastrea furcata 1

větevník útlý
Acropora tenuis 1

pavouci Araneae
sklípkan
Acantoscurria sp. 1

sklípkan kadeřavý
Brachypelma albopilosum 1

sklípkan korálkový
Acanthoscurria geniculata 1

sklípkan ohnivý
Psalmopoelus irminia 1

sklípkan růžový
Grammostola rosea 1

sklípkan Smithův
Brachypelma smithi 1

desetinožci Decapoda
rak mramorový
Procambarus fallax 1

strašilky Phasmatoptera
strašilka australská
Extatostoma tiaratum 2

stopkoocí Stylommatophora
achatina žravá
Achatina fulica 2

PARYBY - Chondrichthyes

BEZOBRATLÍ - Evertebrata

  Počet druhů Počet kusů

Plazi (Reptilia) 21 62

Ptáci (Aves) 60 198

Savci (Mammalia) 39 116

Bezobratlí (Invertebrata) 23 42

Paryby (Chondrichthyes) 1 2

Ryby (Pisces) 53 314

Celkem 197 734

V ZOO HODONÍN JSME k 31. 12. 2013                                                                 CHOVALI:
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Mládě sovy pálené
(Tyto alba)

Mládě sýčka obecného
(Athene noctua)

EEP chov ohrožených druhů světové fauny 
zařazených do Evropských záchranných chovů

adax
[Addax nasomaculatus] 4

ara zelený
[Ara ambigua] 2

gibon lar
[Hylobates lar] 1

jeřáb mandžuský
[Grus japonensis] 1

majna Rothschildova
[Leucopsar rothschildi] 2

přímorožec šavlorohý
[Oryx dammah] 3

tamarín pinčí
[Saguinus oedipus] 2

tamarín vousatý
[Saguinus imperator subgrisescens] 2

tygr ussurijský
[Panthera tigris altaica] 2

vari černobílý
[Varecia variegata] 4

vlk hřivnatý
[Chrysocyon brachyurus] 2

zubr evropský
[Bison bonasus bonasus] 2

Celkem kusů 27

ESB chov ohrožených druhů světové fauny 
v rámci evropských plemenných knih

gueréza pláštíková
[Colobus guereza] 1

holub Bartlettův
[Gallicolumba crinigera] 3

jaguár
[Panthera onca] 2

jaguár - černá forma
[Panthera onca] 2

klokan rudý
[Macropus rufus] 3

medvěd malajský
[Helarctos malayanus] 1

rys karpatský
[Lynx lynx carpaticus] 1

rys ostrovid
[Lynx lynx] 1

sitatunga západoafrická
[Tragelaphus spekii gratus] 9

šimpanz
[Pan troglodytes] 5

tamarín žlutoruký
[Saguinus midas] 5

tukan obrovský
[Ramphastos toco] 2

Celkem kusů 35

ISB chov ohrožených druhů světové fauny 
v rámci evropských plemenných knih

adax
[Addax nasomaculatus] 4

ara vojenský
[Ara militaris] 2

jeřáb mandžuský
[Grus japonensis] 1

kiang
[Equus kiang] 2

leguán kubánský
[Cyclura nubila nubila] 2

přímorožec šavlorohý
[Oryx dammah] 3

tamarín pinčí
[Saguinus oedipus] 2

tamarín vousatý
[Saguinus imperator subgrisescens] 2

tygr ussurijský
[Panthera tigris altaica] 2

vari černobílý
[Varecia variegata] 4

vlk hřivnatý
[Chrysocyon brachyurus] 2

zubr evropský
[Bison bonasus bonasus] 2

Celkem kusů 28

Chov zvláště chráněných druhů živočichů podle 
zákona č. 114/1992 Sb.
čáp bílý
[Ciconia ciconia] 1

krkavec velký
[Corvus corax] 2

mandelík hajní
[Coracias garrulus] 4

puštík bělavý pobaltský
[Strix uralensis liturata] 2

rys karpatský
[Lynx lynx carpaticus] 1

rys ostrovid
[Lynx lynx] 1

sova pálená
[Tyto alba] 3

sýc rousný
[Aegolius funereus] 2

sýček obecný
[Athene noctua] 3

výr velký
[Bubo bubo] 2

výreček malý
[Otus scops] 2

zrzohlávka rudozobá
[Netta rufi na] 4

želva bahenní
[Emys orbicularis] 1

Celkem kusů 28

OHROŽENÉ DRUHY ZVÍŘAT V ZOO HODONÍN Reintrodukce
sov
Jiří Ingr
zoolog

V letošním roce se nám podařilo rozmnožit 
dva kriticky ohrožené druhy sov, jakými 
jsou sova pálená (Tyto alba) a  sýček 
obecný (Athene noctua). Při odchovávání 
těchto vzácných druhů sov úzce spolupra-
cujeme se Záchrannou stanicÍ pro volně 
žijící živočichy a CEV v Bartošovicích na 
Moravě. Ta pro tento druh uskutečňuje 
dlouhodobý reintrodukční program, 
kdy jsou mladí ptáci po několikatýdenní 
intenzivní přípravě vypouštěni do vol-
né přírody, do velmi pečlivě vybraných 
a vhodných lokalit. Letos jsme do tohoto 
programu předali tři mláďata sovy pálené 
(Tyto alba) a tři mláďata sýčka obecného 
(Athene noctua). Tato mláďata ve stanici 
přidali k dalším tamním mláďatům a spo-
lu s nimi je připravovali na vypuštění do 
volné přírody. Na těchto reintrodukčních 
programech pro kriticky ohrožené druhy 
sov budeme rádi participovat i v dalších 
letech. Věříme, že se nám budou odchovy 
těchto krásných sov dařit, a Záchranné 
stanici v  Bartošovicích tak budeme 
i nadále poskytovat mláďata sov k jejich 
následnému vypouštění do volné přírody.

Re-introduction of owls
This year we managed to reproduce two critically endangered owl species - barn owl 
(Tyto alba) and little owl (Athene noctua). Breeding of these rare species takes place in 
close cooperation with the Rescue Station for Wildlife Species and CEV in Bartošovice na 
Moravě. This particular species has long been under the re-introduction program which 
means that young birds after several weeks of intensive preparation are let into carefully 
selected wildlife locations. This year we supplied three nestlings of barn owl (Tyto alba) 
and three of little owl (Athene noctua) into the program.

SUMMARY
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Do zoo se vrátil tukan obrovský
(Ramphastos toco). 

Jiří Ingr, zoolog
Bohuna Mikulicová, mluvčí zoo

Po dvouleté pauze se Zoo Hodonín může 
opět chlubit tukany obrovskými (Ramphas-
tos toco). S chovem těchto nádherných ptáků 
má letité zkušenosti, které byly v roce 2006 
korunovány velkým úspěchem. Hodonínské 
zoo se totiž jako jediné v Unii českých a slo-
venských zoo podařilo tento druh úspěšně 
rozmnožit. Bohužel tento chovatelský suc-
cess se od té doby nepodařilo zopakovat 
a kromě toho zoo v následujících letech o pár 
tukanů kvůli onemocnění jater zvanému 
hemochromatóza postupně přišla.
Získat nové jedince se jevilo jako téměř ne-
možné, a tak celé dva roky místo po elegá-
nech s nápadným žlutooranžovým zobákem 
zaujímal pár zoborožce šedolícího. Po téměř 
rok trvajících snahách se však vedení zoo 
prostřednictvím Zooparku v ruské Penze 
tento vzácný ptačí druh podařilo získat z ji-
hoamerické Guyany.
Dovoz dvouletého páru do Evropské unie ze 
třetí země byl po administrativní stránce vel-
mi náročný a celý proces příprav a vyřizování 
potřebných dokladů a povolení představoval 
bezmála roční anabázi. Už začátkem letoš-
ního prosince si to však zoologové mohli 
s transportním vozem namířit směrem na 
vídeňské letiště a tam si ptáky vyzvednout.

Po příjezdu si oba jedinci pochopitelně 
museli odbýt nezbytnou šestitýdenní izo-
laci a poté si v pavilonu exotického ptactva 
zvykat na nové prostředí. A abychom co 
možná nejvíce eliminovali potenciální nebez-
pečí onemocnění v důsledku ukládání železa 
v jejich těle, na něž tito ptáci velmi trpí a kvůli 
čemuž také hynou, krmnou dávku jsme po 
poradě s kolegy z jiných zoologických zahrad 
a některými veterinárními lékaři volili velmi 
pečlivě a i nadále ji optimalizujeme.
V současné době tak tukanům podáváme: 
NutriBird T-16 granulované krmivo pro tu-
kany, ovoce - banány, kiwi, hrušky, hrozny, 
melouny, mango, meloun žlutý, avokádo, 
papáju a další sezonní druhy. Ze zeleniny 
jim servírujeme vařenou i čerstvou mrkev, 
vařenou červenou řepu, vařené brambory, 
květák a brokolici. Jako doplněk dostávají 
vařené vejce, tvaroh a vařenou rýži s kuřecím 
masem. Chovatelé jim připravují také kuličky 
složené z měkkého tvarohu, ovesných vlo-
ček, banánu a nastrouhané mrkve.
Tukan obrovský (Ramphastos toco) je nej-
větším ze všech 37 druhů tukanů. Délka jeho 
těla dosahuje až 60 cm. Má impozantní velký, 
až 19 cm dlouhý zobák, který mu slouží k ter-
moregulaci. V přírodě se tento druh tukana 
vyskytuje převážně v nížinných i horských 
lesích Mexika, Brazílie a Argentiny. V zajetí, 
kde se může dožít až patnácti let, se však 
chová jen velmi zřídka.

Opět chováme tukany obrovské

We keep toco toucans again
After a two-year break the Hodonín Zoo is proud to have toco toucans (Ramphastos 
toco) again. We have had many-years‘ experience with breeding these birds crowned by 
a great success in 2006. The Hodonín Zoo as the only one within UCSZOO managed to 
reproduce this species. Unfortunately, we were unable to repeat the breeding success, 
and even worse - the couple died on liver disease (haemochromatosis). It seemed virtually 
impossible to fi nd a new couple. After a nearly year-long eff ort the zoo management 
managed to get the rare bird species through the Zoo Park in Penza, Russia, from Guyana 
in South America. After arrival the couple was isolated and subsequently placed to the 
exotic bird-house to get used to the new environment. To eliminate the risk of the liver 
disease which these birds are very prone to we selected very carefully their feeding which 
is still being further optimized.

SUMMARY



Zoologická zahrada Hodonín / Zoological Garden Hodonín | 36 37 | Výroční zpráva 2013 / The Annual Report 2013

Lev jihoafrický
(Panthera leo krugeri) – sameček Samba

Pár lva jihoafrického
(Panthera leo krugeri) – Nadira a Samba

Lví enrichment

Zoo Hodonín má vzácné bílé lvy

v druhé polovině roku 2013. Nejdříve to byl 
tehdy sedmiměsíční sameček Samba, jehož 
zoo v srpnu získala z Lory parku v Jihoafrické 
republice, a už koncem září k němu z polské-
ho Borysewa přispěchala jen o měsíc starší 
kamarádka. Pro ni z vyhlášené soutěže vze-
šlo příznačné jméno Nadiru, jež v překladu 
znamená právě „vzácná“.

Dnes už odrostlejší koťata jsme umístili do 
takzvaného starého šelmince, kde jsme je 
po několikatýdenní izolaci také bezproblé-
mově spojili, s perspektivou rozmnožování 
a také přestěhování do pavilonu velkých 
kočkovitých šelem. Tam hned na začátku 
roku 2014 nahradí lvy berberské (Panthera 
leo leo).

Lvi jihoafričtí si však svou majestátností 
s nimi příliš nezadají. Dospělý samec mívá 
bohatou hřívu, která stejně jako u lva ber-
berského a na rozdíl od lva indického sahá 
až ke slabinám. Příslušníci tohoto poddruhu 
žijí ve Svazíjsku, jižním Mosambiku, Kru-
gerově národním parku a  jeho okolí, a to 
v savanách, stepích, lesostepích, křovina-
tých oblastech a polopouštích. Vyskytují se 
ve třech formách zbarvení srsti, od tmavě 
hnědožluté až po bílou. Právě tou posledně 
jmenovanou se honosí i mladí lvi v hodo-
nínské zoo. Nejde přitom o albinizmus, jejž 
způsobuje porucha tvorby melaninu, nýbrž 
o  tzv.  leucizmus, kdy pigmentové buňky 
jedinci v těle či jeho části zcela chybějí.

Samce lva jihoafrického se smetanově bílou 
srstí vlastní také Zoo Bratislava. Hodonínská 
zoo je tak v rámci Unie českých a sloven-
ských zoo a akvárií druhá, která se chovem 
tohoto vzácného poddruhu lva zapsaného 
v seznamu Červené knihy ohrožených zvířat 
zabývá.

Bohuna Mikulicová
mluvčí zoo

Jen tři stovky jihoafrických lvů (Panthera leo 
krugeri) v „bílém provedení“ žijí v zoologic-
kých zahradách celého světa. V ČR je Zoo 
Hodonín jediná, která takovou vzácnost má. 
Pár bílých lvíčků v ní našel svůj nový domov 
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Se seznamováním 
lvi neměli 
problémy
Martin Dubšík, Jan Číhal,
chovatelé šelem

Mladí jihoafričtí lvi, kteří do Zoo Hodonín 
přišli v druhé půli roku 2013, si dobře poro-
zuměli a zdá se, že vytvořili nejen pohledný, 
ale i  harmonický pár. Zatímco sameček 
Samba, který přišel zhruba o měsíc dřív, se 
vesele proháněl po výběhu, jeho partnerka 
Nadira se aklimatizovala v zázemí starého 
šelmince. Teprve po týdnu mohla za ním 
ven. Zhruba stejně stará koťata, která v té 
době měla osm a devět měsíců, se spřátelila 
téměř okamžitě. První den sice měla navrch 
samice, avšak druhý den ukázal, „kdo je tu 
pánem“, když dominoval samec. Pak už se 

ale síly vyrovnaly. Hned při prvním nesmě-
lém očichávání a oplácávání tlapkami bylo 
vidět, že tato krásná zvířata budou spolu 
dobře vycházet.

Po několikatýdenním poklidném soužití 
jsme tak oběma lvíčatům mohli zpestřit 
život v zoo enrichmentem. K horním mřížím 
výběhu jsme jutovým špagátem přivázali 
krabici a kobercové papírové role, naplně-
né kusy hovězího masa. Lvíčata hru ihned 
pochopila. Jako průbojnější se opět ukázala 
lvice, ale ani samec nezůstával dlouho po-
zadu a celý venkovní výběh prozkoumával 
tak dlouho, dokud všechny role nenašel.

I průběh prvního enrichmentu ukázal, že 
si lvíčata skutečně rozumějí. Jiná situace 
nastala ve chvíli, kdy jsme jim dali pouze 
jeden medicimbal. Nejdřív se o něj spolu 
prala, ale zakrátko zjistila, že s ním může 
být skvělá společná zábava. S míčem si pak 
oba jedinci hráli ještě dva dny.

Do oka si padli 
i MLADÍ tygři
Martin Dubšík, Jan Číhal,
chovatelé šelem

Koncem roku 2012 jednu z ubikací pavilonu 
velkých kočkovitých šelem obsadila samice 
tygra ussurijského. Raja, jak se kráska z ně-
mecké Hoyerswerdy jmenuje, však dlouho 
sama nezůstala. Už začátkem letošního 
března se k ní připojil dvouletý samec Igor 
z francouzské zoo v Ámneville. Ten však byl 
po příjezdu značně nervózní. Výběh v jeho 
domovské zoo sestával z palisád a mříží, 
zatímco ubikace, do níž byl umístěn v Zoo 
Hodonín, jsou prosklené. To ho v kombi-
naci se stresem po dlouhé cestě značně 
vyvádělo z míry. Rozhodli jsme se proto 
skla ubikace polepit papírem, aby do něj 
nenarážel a neublížil si. V  tomto období 
jsme pro jistotu také uzavřeli pavilon, aby 
jej nerušili návštěvníci, a měl tak dostatek 
klidu. Teprve zhruba po dvou týdnech, kdy 
se na nové prostředí adaptoval, byl vpuštěn 
do venkovního výběhu vedle své partnerky.

Tygři tak měli možnost vidět se a očichávat 
skrz mříž, která odděluje jejich průlezy do 
venkovního výběhu. Toto vzájemné oťu-
kávání trvalo přibližně půl roku. Igor často 
zůstával v průlezu a čekal, kdy se v něm 
tygřice objeví. Po řádném seznámení jsme 

samce se samicí pustili do výběhu a čekali, 
co se v něm bude odehrávat. Nic dramatic-
kého se však nedělo, zvířata na sebe hned 
volala a očichávala se.

Že si tygří jedinci „sedli“, o tom svědčí fakt, 
že se i nadále snášejí dobře a vycházejí spo-
lu. Vedle sebe také odpočívají a navzájem se 
olizují. Je tak naděje, že by nás v brzké době 
mohli překvapit svými potomky.

The Hodonín Zoo gained 
white lions to be the only 
Zoo in CZ to keep this rarity
There are only three hundred Southeast African lions (Panthera leo krugeri) with creamy 
fur living in zoological gardens worldwide. The Hodonín Zoo is proud to be the only breeder 
of these unique lions in CZ. The male, called Samba, as well as his partner, Nadira, were 
located into the existing exposition where we put them together after a several-week 
isolation, their cohabitation is incident-free and there is a good perspective of breeding 
and moving to a more representative house of big cats. In the early 2014 they will replace 
there African lions (Panthera leo leo). The young Southeas African lions get on very well 
and they seem to have created a good-looking and harmonic couple. At fi rst, Samba 
who had come a month earlier ran in the in the pen alone while Nadira was undergoing 
acclimatisation in the facilities of „old feline house“. A week later she could join him. The 
young cubs of nearly identical age who were then eight and nine months old became friends 
immediately. Although the fi rst day was dominated by the female, the next day’s activities 
were taken over by the male. Later, the „powers“ got balanced and it was apparent that 
these beautiful animals would get on well. Soon afterwards we enriched their life in the 
zoo by numerous natural habitat situations which confi rmed that the cubs understand 
each other very well.

Harmonic couple of tigers
Our female Siberian tiger (Panthera tigris altaica) we got from Hoyerswerda, Germany, 
was coupled with a new, two-year-old male from the Ámneville Zoo, France. He was in 
quarantine for two week and only then let into an outdoor run next to his new partner. 
The tigers could get used to each other over bars for a long period of six months. After 
this time they were placed together in one run. Their meeting was peaceful, shortly they 
communicated and sniff ed each other. They get on very well, run around and rest together, 
lick each other. Such course gives us a hope that we could expect their off spring soon.

Tygr ussurijský (Panthera tigris altaica)
Igor přišel do Zoo Hodonín z Ámneville

SUMMARY

SUMMARY
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Projekt přiro-
zeného chování 
šimpanzů
Mgr. Bc. Martin Krug
ředitel

Zoo Hodonín v současné době drží skupinu 
dvou samců a tří samic druhu šimpanz (Pan 
troglodytes), u nichž se neprojevují repro-
dukční možnosti. Tento zástupce afrických 
primátů patří mezi kriticky ohrožené druhy 
a spadá do skupiny CITES I, washingtonské 
úmluvy o obchodování s volně žijícími druhy 
živočichů a rostlin. Populace divoce žijících 
šimpanzů se kvůli antropickému faktoru 
každoročně snižuje o několik stovek, možná 
až tisíce kusů, a proto je jedním z důležitých 
úkolů zoologických zahrad držet dostatečně 
velkou „genetickou“ zásobu jedinců, kteří by 
v budoucnu mohli sloužit jako posílení volně 
žijících zvířat.

V Zoo Hodonín jsme se proto rozhodli vy-
zkoušet jedinečnou metodu v podobě pro-
mítání videomateriálů o chování šimpanzů 
ve volné přírodě. Jde o pokus, který ve světě 
nemá obdobu, a naše zoo se tak stala v tomto 
ohledu jakýmsi průkopníkem. Za provizorní 
zkušebnu jsme zvolili vnitřní ubikaci samce 
Oba a samice Zuzany, která je pro tento 
záměr ideální. Promítací plátno je umístěno 
na jedné polovině skla, skrze tu druhou lze 
pozorovat chování zvířat. Projekce je přitom 
oboustranná, takže zvířata i  návštěvníci 
dění na plátně mohou sledovat současně. 
Naší snahou je přimět zvířata fi lm vnímat 
a pochopit situace, které na něm mohou 
zhlédnout. Naše teorie vychází z poznání, 
že lidoopi jsou schopni rozeznat předměty, 
tváře, individuální členy společnosti.

Na této schopnosti byla již vyzkoušena 
„seznamka“ samců a samic lidoopů, kteří 
si vzájemně „vybírali“ svůj protějšek při 

promítání tváří jedinců opačného pohlaví. 
V  případě pozitivní reakce se následně 
i v praxi potvrdilo, že zvířata, která na sebe 
pozitivně reagovala, se rychleji, anebo oka-
mžitě synchronizovala a vytvořila pár pro 
rozmnožování. Touto metodou se tak zkracu-
je čas, kdy chovatelé vytvářejí budoucí páry 
anebo skupiny na základě pouhé teoretické 
domněnky. Zvířata, která si najdou k sobě 
cestu prostřednictvím fi lmového obrazu, se 
stávají za krátkou dobu po spojení potenci-
álními rodiči.

V Zoo Hodonín tuto myšlenku rozvádíme 
ještě dále a snažíme se zvířatům nabídnout 
například nepoznaný rozměr společného 

soužití ve skupině více jedinců. Naše zvířata 
totiž nemají žádnou zkušenost ze soužití s ji-
nými členy vlastního druhu, jako jsou třeba 
jiní dospělí samci, samice nebo i společnost 
s mláďaty. A právě tento handicap se snažíme 
odstranit i pomocí fi lmové projekce, která by 
mohla být dobrým pomocníkem nejenom 
nám, lidem, ale především lidoopům, kte-
rým navíc ve volné přírodě hrozí vyhubení. 
Doufáme, že tímto způsobem, v kombinaci 
s vrozenými schopnostmi zvířat přispějeme 
k jejich rozmnožení a tedy i k šanci záchrany 
druhu Pan troglodytes, jeho přežití pro příští 
generace, kterým tuto planetu i s celou bio-
diverzitou předáme jako štafetu.

Převychovat šimpanze.
Běh na dlouhou trať
Lukáš Baránek, Petra Bílková
chovatelé lidoopů

Již několik generací chovatelů v pavilonu li-
doopů a terárií hodonínské zoo se zabývalo 
problémem šimpanzích samců. Pětatřiceti-
letý Ob ani teprve 15letý Sherley totiž dosud 
neprokázali schopnost pářit se. Hlavní důvod 
této anomálie i my, jejich nynější ošetřovate-
lé, vidíme v tom, že oba byli jako mláďata od-
chyceni v přírodě, a neměli tak žádný příklad 
od svých soukmenovců. Přirozené pudy či 
sociální chování Sherleyho, který byl upyt-
lačen, vzaly za své i tím, že byl vychováván 
lidmi jako domácí mazlíček. A tak přestože 
13leté samice, s nimiž od roku 2009 žije ve 
skupině, pravidelně prodělávají své růžové 
dny, nechávají tohoto samce zcela chladným. 
Nepáří se, ba si s nimi ani nepřebírá srst. 
Všechny naše dosavadní snahy, jak situaci 
změnit, byly neúčinné.

Proto nás nadchla myšlenka, k níž nás inspi-
rovala kolegyně Ilona Pšenková ze Zlína. Ta 
před časem zmínila jiný problém, který se 

sice vyskytoval i u jiného druhu lidoopů, ale 
k jehož řešení pomohlo promítání „výuko-
vého“ fi lmu. Tehdy jsme si řekli, že bychom 
něco takového mohli zkusit. Když pak v roce 
2012 do zoo nastoupil nový ředitel Martin 
Krug, tato idea ho zaujala natolik, že se 
hned a s velkým elánem pustil do projektu 
s pracovním názvem Projekce pro šimpanze.

Technické problémy týkající se vlastního 
promítání brilantně vyřešily dvě renomova-
né fi rmy. Potíže však nastaly se zajištěním 
vhodného videa. Na řadu tak přišel inter-
net, kde témata páření byla. Jejich kvalita 
ale neodpovídala potřebám promítání na 
velkorozměrové plátno a protože jiný po-
dobný materiál k dispozici nebyl, změnili 
jsme dočasně i záměr projektu a šimpanzům 
v září 2013 začali promítat scény ze života 
šimpanzů ve volné přírodě.

Projektor umístěný na stropě haly pro ná-
vštěvníky je namířen na jednu z prosklených 
stěn v menší ubikaci, kde přebývá dvojice 
starších šimpanzů, 40letá Zuzana a 34letý 
Ob. Samotnou projekci řídíme dálkovým 
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ovladačem. Je-li příznivé počasí, video pro-
mítáme postupně oběma skupinám. Oba 
se Zuzanou přitom necháme ve venkovním 
výběhu, mladší skupinu, již tvoří třináctileté 
samice Judy a Tea a o dva roky starší Sherley, 
přepustíme do menší ubikace.

Vzniká však problém: i když ubikace uklidíme, 
mladí šimpanzi nejsou ve své kůži, necítí se 
jako doma. Neustále hledají pachové stopy 
původních obyvatel. Neklidný je zvláště 
Sherley, jenž se z nervozity škrábe po celém 
těle. Nejvíce projekce zajímá mimořádně 
inteligentní Zuzanu, která se hned po jejím 
spuštění snažila zvířat na plátně dotýkat, 
i když okamžitě zjistila, že nejde o skutečné 
tvory.

Na videích však absentují autentické zvuky 
z přírody, obrazový materiál doprovází vět-
šinou hudba či mluvené slovo, a tak zvířata 
vždy po chvíli o promítání ztrácejí zájem. 
Prozatím jsme tedy - možná i kvůli popsaným 
problémům – markantnější posun v chování 
šimpanzů nezaznamenali, promítání je pro ně 
spíše zpestřením času. V současnosti jsme ale 
začali s projekcí samotného páření v několika 
sekvencích sedmiminutové smyčky a všichni 
držíme šimpanzům palce, aby z toho něco 
pochytili. Prozatím nás těší, že vedlejším a pů-
vodně nezamýšleným produktem akce je fakt, 
že díky oboustranné projekci naši návštěvníci 
mají možnost načerpat spoustu poznatků 
o životě šimpanzů v přírodě. To je zajisté velmi 
příjemné zjištění a velké pozitivum projektu.

Our Zuzanka is forty
Our Zuzanka (Suzie). This is how the keepers in the Hodonín Zoo call one of the chimpanzee 
group members. Although she is the oldest of all the animals in the Zoo it is not apparent. 
She is full of energy and can compete with much younger group members. The birthday 
„lady“ comes from the wildlife, she is very intelligent and artistic. Several years ago she was 
placed to a program developing artistic abilities of animals. She does not show off  much 
anymore, though. Her partner, choleric Ob, was jealous of her success and kept punishing 
her for it. Nevertheless, Zuzanka is still very responsive and nice, her keepers love her. 
Therefore they prepared a great birthday celebration for her. They brought her a wishes 
and a beautiful birthday cake. She took the cake high on a branch and radiated happiness.

SUMMARY

Nejstarší 
obyvatelka zoo, 
šimpanzice Zuzka, 
měla čtyřicet

Bohuna Mikulicová
mluvčí zoo

Naše Zuzanka. Tak říkají chovatelé z pavilo-
nu primátů a terárií hodonínské zoo jedné 
z členek šimpanzí skupiny, která letos osla-
vila své čtyřicáté narozeniny. I když je mezi 
zvířaty v zoo nejstarší, vůbec to na ní není 
znát. Naopak je plná energie a směle doká-
že konkurovat svým o mnoho let mladším 
kolegům.

Letošní jubilantka pochází z volné přírody, 
je velmi inteligentní a navíc i umělecky na-
daná. Před lety byla dokonce zařazena do 
programu, v němž rozvíjela své výtvarné 
schopnosti. Pomocí vodových barev se jí 
dařily různé abstraktní výtvory, voskovkami 
pak kreslila jednoduché geometrické obraz-
ce. Tyto své schopnosti ale už nepředvádí. 
Na vině je její partner, cholerický Ob, který jí 
úspěchy záviděl a pokaždé ji za ně potrestal. 
Tak tomu bylo, i když ukazovala, jak umí 
pomáhat svým ošetřovatelům s úklidem 

a pomocí mopu vyčistit okna své ubikace.

Zuzanka ale stále zůstává vstřícná a přizpů-
sobivá a mezi ní a chovateli panuje naprostá 
důvěra. „Jediné jí z celé pětičlenné šimpanzí 
skupiny se nebojím dát potravu přímo do 
ruky nebo ji pohladit, když je nemocná. Je to 
dobrá duše naší zoo,“ vyznává se chovatelka 
Petra Bílková.

Proto také se svým kolegou Lukášem 
Baránkem v rámci oslav Dne zvířat Zuzce 
připravila pořádné narozeniny. Ve výběhu 
našla oslavenkyně krásné přáníčko, spoustu 
dárků a také nádherný dort, s nímž si pak za 
zájmu početných diváků z řad návštěvníků 
vylezla vysoko na větev a přímo zářila štěs-
tím. Tak ať ti to ještě dlouho vydrží, Zuzanko!

Project of natural 
chimpanzee behaviour
The Hodonín Zoo currently has a group of two male and three female chimpanzees (Pan 
troglodytes) which has not shown their reproduction abilities yet. Therefore, we have 
decided to test a unique method: projection of videos about chimpanzee behaviour in 
wildlife. It is an unparalleled experiment worldwide so the Hodonín Zoo is pioneering this 
type of project. We try to off er the animals a new experience of common cohabitation in 
a bigger group. None of the chimpanzee group has an experience of living together with 
other members of its own species as other adult males and females or a group with the 
young. We endeavour to overcome the handicap through, besides the others, the fi lm 
projection that could be a good aid for apes who are endangered species.

SUMMARY
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VETERINÁRNÍ PÉČE

Ing. Lenka Pacíková
zoolog

O zdraví a prevenci zvířat v zoo se staral 
MVDr. Roman Burský. Koncem roku byl na-
hrazen MVDr. Kateřinou Jedličkovou, která 
spolu s MVDr. Danielou Plešovou pana dokto-
ra zastupovala. Zdravotní obtíže ptactva kon-
zultujeme s MVDr. Viktorem Tukačem, CSc., 
z VFU v Brně. Úzce spolupracujeme s Krajskou 
veterinární správou, zvláště s Inspektorátem 
státní veterinární správy v Hodoníně.

Většinu biologických vzorků posíláme 
ke zpracování do Státního veterinárního 
ústavu v Jihlavě. Některá specifi cká vyšet-
ření jsou prováděna v SVÚ Praha nebo ve 
Výzkumném ústavu veterinárního lékařství 
v Brně. Dále spolupracujeme s Veterinární 
a farmaceutickou univerzitou v Brně, ať už 
formou konzultací nebo zpracováním vzorků 
na parazitologii v rámci prevence.

Většina veterinární péče naštěstí spadá do 
preventivních opatření,  jako je například 
korekce drápů u medvědice malajské, která 
podstupuje dvakrát ročně „pedikúru“.  Bo-
hužel vzhledem k jejímu vysokému věku se 
objevily i problémy s chrupem a bylo třeba 
několik zubů vytrhnout a přeléčit počínající 
zánět. Samozřejmostí je i zvážení zvířete 
a klinické vyšetření. Je to téměř jediná pří-

ležitost prohlédnout šelmu zblízka, a včas 
tak odhalit případnou zdravotní komplikaci.
Stejně tak je důležitá pravidelná kontrola 
a  úprava paznehtů u  koz, ovcí, muflonů 
a  paovcí hřivnatých, a dále odčervování 
a vakcinace zvířat. Samozřejmostí je dodr-
žování zoohygieny a pravidelná dezinfekce, 
dezinsekce a deratizace.

Vzhledem k většímu pohybu zvířat, jak ze 
zoo, tak do zoo, byly častými úkony odběry 
biologických vzorků k vyšetření na nejzávaž-
nější přenosná onemocnění.

Ze zranění vyžadujících zásah veterináře, 
jmenujme poraněnou přední nohu u jaguáří 
slečny Gracie, již napadl její druh. Naštěstí 
nešlo o nic vážného a po ošetření a pár týd-
nech už nebylo na samici nic znát.

Občas se setkáváme s lehčí formou hypo-
vitaminózy u vodních želv. Výjimkou nejsou 
zažívací potíže zvířat poté, co je neukáznění 
návštěvníci nakrmí pro ně nevhodnou po-
travou. Bohužel se to netýká jen zvířat, která 
lze v naší zoo krmit, ale i primátů a kopytní-
ků. Krmení těchto zvířat je zároveň velmi 
nebezpečné i pro lidské aktéry. Málokdo 
si uvědomí, že třeba zebra umí ukousnout 
prst, hlavně dětem, které často v nestřežené 
chvíli vlezou za ochrannou bariéru a snaží se 
zvířátko nakrmit nebo pohladit.

Veterinary care
Most veterinary interventions fall into the category of preventive care as e.g. claw trimming 
of a sun bear (Helarctos malayanus) or goat, mouffl  on and barbary sheep’s (Ammotragus 
lervia) cloven hoofs, deworming and vaccinations. Regular disinfection, disinfestation, rat 
control and adherence to zoohygiene were the matters of course. Sampling for the most 
serious infective diseases was common. As far as injuries are concerned, a vet had to deal with 
a hurt leg of a female jaguar (Panthera onca), tooth extractions and medication of beginning 
infl ammation of female sun bear (Helarctos malayanus). Another common problem we 
encountered was impaired digestion of animals after being fed by undisciplined visitors.

SUMMARY

Zastřihování křídel u plameňáků růžových 
(Phoenicopterus ruber)

Kontrola čipů u sovic sněžních 
(Nyctea scandiaca)



Zoologická zahrada Hodonín / Zoological Garden Hodonín | 46 47 | Výroční zpráva 2013 / The Annual Report 2013

Stanice pro handicapované živočichy
Jiří Ingr
zoolog

Záchranná stanice pro handicapované živo-
čichy při Zoo Hodonín letos přijala 22 druhů 
zvířat v celkovém počtu 40 kusů. Ve většině 
případů byly zastoupeny běžné druhy, vý-
jimkou byl např. bukáček malý (Ixobrychus 
minutus) nebo dudek chocholatý (Upupa 
epops). Jako nejčastější zranění jsme zazna-
menali střety v silničním provozu nebo jsme 
přijímali opuštěná mláďata.

Naše stanice slouží obcím s  rozšířenou 
působností, jimiž jsou Hodonín, Veselí 
nad Moravou, Kyjov a Břeclav. V některých 
případech ovšem, po dohodě s příslušnou 
stanicí, přijímáme živočichy i z jiných oblastí. 
Při odchytech živočichů spolupracujeme 
se složkami integrovaného záchranného 
systému a externím veterinárním lékařem.

U trvale handicapovaných živočichů se sna-
žíme ve spolupráci s ostatními stanicemi 
o sestavení párů, které budeme napříště 
používat jako adoptivní rodiče při záchraně 
opuštěných mláďat.

Výpis přijatých 
živočichů:
Krahujec obecný (Accipiter nisus) - 2 x
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) - 1 x
Káně lesní (Buteo buteo) - 2 x
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) - 5 x
Kalous ušatý (Asio otus) - 1 x
Dudek chocholatý (Upupa epops) - 1 x
Kos černý (Turdus merula) - 1 x
Moták pochop (Circus aeruginosus) - 2 x
Puštík obecný (Strix aluco) - 2 x
Rorýs obecný (Apus apus)- 3 x
Žluna zelená (Picus viridis) - 1 x
Rybák obecný (Sterna hirundo) - 1 x
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) - 1 x

Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) - 1 x
Bukáček malý (Ixobrychus minutus) - 1 x
Dlask tlustozobý
(Coccothraustes coccothraustes) - 1 x
Strakapoud velký (Dendrocopos major) - 1 x
Netopýr hvízdavý (Pipistrellus pipistrellus) - 3 x
Srnec obecný (Capreolus capreolus) - 2 x
Veverka obecná (Sciurus vulgaris) - 1 x
Užovka obojková (Natrix natrix) - 1 x
Ježek východní (Erinaceus roumanicus) - 6 x

Osvětová činnost:
Vzdělávací a výukové centrum zoologické 
zahrady ve spolupráci se stanicí pro handi-
capovaná zvířata nabízí vzdělávací program 
s  názvem: Poraněná zvířata, co s  nimi? 
V rámci tohoto programu se žáci a studenti 
základních a středních škol dozvědí co dělat, 
když najdou poraněné zvíře, jaká největší 
rizika číhají na jednotlivé živočichy v kultur-
ní 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.

Station for handicapped animals
The Rescue Station for Handicapped Animals adopted the total of forty animals in 22 species 
in 2013. They included common species but also e.g. little bittern (Ixobrychus minutus) or 
Eurasian hoopoe (Upupa epops). The most frequent injuries were caused on roads, we also 
received abandoned youngs.Pohostinství stanice využil 

i puštík obecný (Strix aluco)

Raroh velký (Falco cherrug) 
se ve stanici ocitl poprvé

Káně lesní (Buteo buteo) 
bývá ve stanici častým hostem

Hrdlička divoká
(Streptopelia turtur)

SUMMARY



Zoologická zahrada Hodonín / Zoological Garden Hodonín | 48 49 | Výroční zpráva 2013 / The Annual Report 2013

VÝŽIVA A KRMENÍ

Jiří Ingr
zoolog

Na úseku výživy jsme i  tentokrát změnili 
složení krmných dávek u některých druhů 
zvířat. Výživa je všeobecně obor, který je 
možno neustále zdokonalovat a upravovat, 
a proto jsme i my v letošním roce na základě 
získaných poznatků provedli ve  skladbě 
krmiv několik změn. Naší snahou je, aby 
krmivo bylo pro zvířata co nejpestřejší 
a nejchutnější, zároveň ale také co nejpři-
rozenější. Usilujeme přitom o to, aby obsah 
všech potřebných živin a minerálů byl ve 
vyváženém poměru.

Tyto změny se týkají především exotických 
druhů zvířat, která vyžadují speciální slože-

ní potravy. V tomto směru spolupracujeme 
s ostatními zoologickými zahradami, ale 
i s některými zkušenými soukromými cho-
vateli. Na základě získaných poznatků se 
pak snažíme kvalitu krmných dávek stále 
zlepšovat. To se samozřejmě může projevit 
i na celkových nákladech na výživu, které 
jsou ovlivňovány i počtem zvířat, jenž se 
stále mění.

Významnou část krmiva spotřebují v naší 
zahradě ptáci. Jednu z nejpestřejších krm-
ných dávek mají např. velcí papoušci, jakými 
jsou arové, amazoňani, žakové a eklektové. 
Základní část krmiva tvoří směs zrní pro vel-
ké papoušky. Z tohoto základu se polovina 
podává suchá, jedna čtvrtina namočená 
a druhá čtvrtina se vaří.

I pro surikaty (Suricata suricatta) může být krmení zábavou
Halloweenský enrichment pro vlky hřivnaté
(Chrysocyon brachyurus) 
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V období před hnízděním se papouškům 
podává navíc naklíčená směs zrnin. Další 
významný podíl v jejich krmení tvoří ovoce 
a zelenina – např. čínské zelí, hlávkový sa-
lát, červená řepa, okurky, paprika, rajčata, 
brokolice, květák, kedlubny, ředkvičky, 
banány, pomeranče, kiwi, hrozny, hrušky, 
mango, meloun žlutý, ananas, mandarinky, 
grep, papaya. Ze sezonního ovoce jsou 
to pak jahody, třešně, meruňky, švestky, 
broskve.

Během zimního období podáváme kom-
potované třesně. Další složku jídelníčku 
tvoří mražená zelenina – hrášek, kukuřice, 
mrkev a fazolky, které před podáním spaří-
me v páře. Jako doplněk dostávají papoušci 
luštěniny (cizrnu, červenou čočku), které 
se podávají z části jako naklíčené, z části 
jako vařené.

V letním období se snažíme ptákům dodá-
vat zelené krmení v podobě pampelišek 
(smetánka lékařská), ptačince a špenátu. 
Celoročně pro papoušky zajišťujeme do-
statečné množství čerstvých větví k okusu 
(vrba, lípa, bříza, dub, ovocné stromy). 
Z komerčně vyráběných doplňků stravy 
pro papoušky používáme pravidelně 
Sangrim, Vigosine, Nutrimix pro exotické 
ptactvo, minerální bloky, sépiové kosti. Po 
celý den mají papoušci k dispozici vodu.

Závěrem můžeme konstatovat, že výkyvy 
v  celkových nákladech na krmiva jsou 
nejvíce ovlivněny neustále se měnícím 
počtem chovaných zvířat. Další význam-
ný faktor je počasí v daném kalendářním 
roce. V případě mírnějších zimních měsíců 
zvířata spotřebují méně energeticky hod-
notných krmiv, naopak v tuhých mrazech 
je jejich celková spotřeba vyšší.

V budoucnu budeme i nadále pracovat na 
změnách některých krmných dávek tak, 
abychom co nejvíce snížili náklady, nikoliv 
však na úkor kvality.

Amazoňan kubánský 
(Amazona leucocephala)

Eklektus různobarvý  
(Eclectus roratus)

Ara vojenský 
(Ara militaris)
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Porovnání spotřeby krmiva od roku 2008 v tis. Kč
 

2008 2009 2010 2011 2012 2013

zelenina, ovoce 518 502 653 538 515 524

maso 244 312 408 374 357 508

seno, sláma 218 194 176 200 191 194

obilniny 140 142 89 41 70 45

ostatní krmivo 381 363 394 433 416 479

krmivo celkem 1501 1513 1719 1586 1549 1750

Nutrition and feeding
Following the knowledge gained we have altered the feed composition for some species this 
year. We try to provide our animals with varied and tasty food, which is also as natural as 
possible for them and with balanced content of all necessary 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. The improvement of feeding can be refl ected in overall feeding costs. The costs 
are also infl uenced by fl uctuating number of animals kept.

Ara zelenokřídlý 
(Ara chloroptera)

SUMMARY
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PROPAGACE A VZDĚLÁVÁNÍ

Bohuna Mikulicová
tisková mluvčí, propagace a KVČ

Návštěvnost v zoo
Postupně zvyšovat nebo alespoň udržet 
návštěvnost a dětem i dospělým poskytovat 
zážitky či poučení navíc. To je cílem propa-
gační činnosti v Zoo Hodonín. Přestože této 
oblasti byla i v roce 2013 věnována náležitá 
pozornost, zoo oproti předcházejícímu 
roku zaznamenala návštěvnický deficit. 
Zatímco v roce 2012 do zahrady zavítalo 
143 282 lidí, loni jich bylo 134 300, což je 
o 8 982 méně. Příčinou tohoto poklesu bylo 
především dlouhodobě nepříznivé počasí 
- vlekoucí se zima a následně pak chladné 
a deštivé jarní dny, které k procházkám do 
zoo nelákaly. Nejhorší situace byla v jindy 
návštěvnicky nejexponovanějším květnu, 
kdy rozdíl v množství návštěvníků dosaho-
val až čtrnácti tisíc. Špatným počasím byly 
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děti 142 407 715 3182 6799 7784 9153 9185 2530 3400 609 554 44460
dospělí 343 504 1431 6551 8415 8652 13646 13546 4646 4003 1121 856 63714
neplatící 461 542 770 2775 3257 4894 3781 3765 1684 2249 804 1144 26126

poznamenány i  jinak velmi oblíbené kul-
turně výchovné akce, z nichž některé bylo 
dokonce nutno přeložit na jiný termín. Na 
zmíněný více než osmitisícový rozdíl se zoo 
dostala v červnu a jen díky několika dalším 
atraktivním akcím a hlavně mediálním kam-
paním spojených s příchodem zajímavých 
druhů zvířat se podařilo jej alespoň dále 
neprohlubovat.

Setkání se sovou pálenou Nicki
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Propagační  č innos t 
hodonínské zoo se 
i  v  roce 2013 opírala 
o  intenzivní spolupráci 
s regionálními novinami 
- Hodonínským dení-
kem Rovnost, týdeníky 
Slovácko, Nové Slovácko 
a 5 + 2 Dny či měsíční-
kem Hodonínské listy. 
Přitom se těšila i perma-
nentní přízni regionální 
televize a rozhlasových 
stanic. Tradičně skvělá 
spolupráce pokračovala i s ČTK, deníkem 
Právo a příležitostně i s MfD. V novinách tak 
bylo na téma „novinky a celkové dění v zoo“ 
uvedeno celkem více než devadesát článků 
informujících nejen o chystaných akcích, ale 
i přírůstcích ve zvířecích expozicích nebo 
o příchodu nových živočišných druhů. Velký 
článek o zoo se objevil též v časopisu Příroda, 
Českou krajinou i v některých slovenských 
denících. Hned 22 reportáží odvysílala TV 
Slovácko, devětkrát se problematice zoo 

věnoval ČR Brno a Rádio Jih a dvanáctkrát 
Rádio Dyje. Kromě toho v zoo dvakrát na-
táčela ČT Brno a jedenkrát ČT Praha a TV 
Nova. Po jedné reportáži ze zoo odvysílaly 
i zahraniční televizní stanice - německá ARD 
a ruská Channel One Russia. Zejména v sou-
vislosti s příchodem nových živočišných dru-
hů, ale i s narozením mláďat či s šimpanzím 
projektem vydala zoo osm tiskových zpráv. 
K informovanosti veřejnosti pravidelně 
využívala webových stránek a facebooku.

Další propagace zoo

Spolupráce se sdělovacími prostředky

❱  Nový billboard na šesti místech v  ČR 
a SR - u obchodních center v Senici a No-
vém Městě nad Váhem, v Bratislavě (na 
silničním tahu Bratislava-Brno), Strážnice 
(směr Bzenec-Uherské Hradiště), na dálnici 
Brno-Mikulov-Vídeň a na hlavní trase Brno-
-Svitavy-Hradec Králové.

❱  Nový prezentační videospot na Národní 
třídě v Hodoníně

❱  Zoo využila možnosti popularizovat zahra-
du zdarma, recipročně či za výhodných pod-
mínek na několika portálech a serverech, 
dvakrát v MfD, v Cykloprůvodci, v Oblastním 
mapovém průvodci Baťovým kanálem a ře-
kou Moravou a Kam po Česku. Celostránko-
vou prezentaci měla v Hodonínském deníku 
a denících Moravskoslezského kraje. Každý 
měsíc měla bezplatnou reklamu v brněn-
ském měsíčníku Kam za kulturou.

❱  Plakáty ke všem kulturně výchovným 
a vzdělávacím akcím

❱  Informační panel propagující všechny 
členské zoo Unie českých a slovenských 
zoologických zahrad - umístěn je i v ostat-
ních osmnácti zoo

❱  Zpracování podkladů pro Výroční zprávu 
UCSZOO a EARAZA za rok 2012

❱  Zpracování podkladů pro Výroční zprávu 
Zoo Hodonín za rok 2012

❱  Distribuce propagačních materiálů na in-
formační centra, do hotelů, Lázní Hodonín 
a Přístaviště U Jezu

❱  Propagační tabule recipročně v Bukovan-
ském mlýně, Lázních Hodonín, Přístavišti 
U Jezu a NKP Mikulčice

❱  Tisková konference v zoo k prezentaci pro-
jektu Projekce pro šimpanze

❱  Nové obrázkové leporelo
❱  Pokračování v projektu Pohádkové Česko 

vyhlášeném UCSZOO
❱  Účast ve fotosoutěži BabyZoom vyhlášené 

UCSZOO
❱  Novoročenky a kapesní kalendáříky. Letos 

na nich zoo představila nový živočišný druh 
- lva jihoafrického

Prezentace zoo na 
veletrzích a jiných 
akcích
❱  Regiontour Brno 2013
❱  ITF Slovakiatour Bratislava 2013
❱  Holiday World Praha 2013
❱  Veletrh cestovního ruchu v Ostravě

www.zoo-hodonin.cz

Do světa zvířat 
   na kraji Dúbravy

Tiskové konference 
k šimpanzímu projektu 
se zúčastnila i celostátní média

Velký zájem novinářů vzbudil
i příchod bílých lvů
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❱  ITEP Plzeň
❱  Veletrh ekologických výukových programů 

v Okříškách
❱  Ekoolympiáda Kovosteel Staré Město
❱  Svatovavřinecké slavnosti Hodonín
❱  Vodní království Hodonín
❱  Svátky vína Hodonín

Akce pro veřejnost
Propagační oddělení ve spolupráci s dob-
rovolnými spolupracovníky zoo a dalšími 
subjekty uspořádalo deset kulturně výchov-
ných akcí:

1. dubna - Slavnostní zahájení nové ná-
vštěvnické sezony s oslavou Mezinárodního 
dne ptactva - soutěže, výstava vajec a pta-
čích preparátů, komentované prohlídky 
ptačích expozic, anketa „Nejkrásnější pták 
zoo 2013“. Otevření nové expozice sov.

21. dubna - Den Země ve spolupráci středis-
ka volného času, města Hodonín, zoo a OS 
Benatura a Zálesák, k nimž se připojily další 
organizace - Tespra, OS ČČK, Centrum pro 
rodinu a OS Oáza a další.

2. června - Dětský den v zoo ve spolupráci 
s Rádiem Jih - zábavné soutěže a hry s od-
měnou, divadélko Veselá školička, setkání 
se sovičkou Nicki, facepainting.

29.  června - Rozloučení se školou aneb 
Hurá na prázdniny - hry a soutěže, rytířský 
turnaj, střílení z kuše, laboratoř alchymisty, 
vystoupení Dětského kočovného divadla 
Kyjov. Školáci a studenti, kteří ukázali vy-
svědčení se samými jedničkami, měli vstup 
zdarma.

31. srpna - Rozloučení s prázdninami aneb 
Hurá do školy ve spolupráci s Rádiem Dyje 
- na programu akce pro studenty a školáky 
byly opět soutěže a hry, divadlo, setkání se 
samečkem sovy pálené Emilem, vystoupení 
skupiny historického šermu, historické ležení.

5. října - Světový den zvířat - akce byla ve 
znamení 40. narozenin nejstarší obyvatel-
ky zoo, šimpanzice Zuzany. Proto soutěže 
a  hry, facepainting v  podání žáků ZUŠ 
a výtvarná dílna studentů umělecké školy 
měly tematické šimpanzí zaměření. Akci 
předcházela soutěž O nejkrásnější přáníčko 

Letošní sezonu zoo zahájila otevřením 
nové expozice evropských sov

Oslava Dne Země
Rozloučení se školou v zoo
Dětské kočovné divadlo Kyjov

Veselá školička Markéty KubalákovéDen dětí s Rádiem Jih v zoo

Dreamnight pro handicapované 
děti zoo pořádala už posedmé

Den zdraví v zoo provázela 
i ochutnávka hmyzích specialit
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pro Zuzanu a nejzdařilejší práce byly v den 
oslav vystaveny. Vyvrcholením akce bylo 
předání narozeninového dortu a dárků 
oslavenkyni i ostatním členům šimpanzí 
skupiny.

5. října - Den zdraví - akce ve spolupráci 
s městem Hodonín a Rádiem Dyje v rámci 
projektu Zdravé město. Na programu 
byla poradna mykologa Václava Koplíka 
a bohatá výstava hub, výstava snímků hub 
fotografa Ladislava Špety. Velkému zájmu 
se těšila i ochutnávka hmyzích specialit, 
ukázky psích sportů či měření krevního 
tlaku.

25. října - Strašidelná zoo aneb Noc du-
chů - XI. ročník jedné z nejoblíbenějších 
akcí, do níž se zapojilo i OS Dračí úsvit 
a členové divadelního souboru Svatopluk. 
Na programu strašidelné soutěže, stezka 
odvahy, diskotéka, opékání špekáčků. Akci 
předcházela dílna vyřezávání dýní.

15. prosince - Živý betlém - nové nastu-
dování přímo mezi kontaktními zvířátky 
uvedl literárně-dramatický kroužek ZUŠ 
Hodonín

20.-24. prosince - Vánoce pro psí kama-
rády - akce pro návštěvníky, kteří v před-
vánočním čase navštěvují pejsky v útulku 
a přinášejí jim dárky, venčí je a mnozí z nich 
si je i adoptují.

Jiné aktivity zoo
30. 5. - Dreamnight 2013 -akce pro han-
dicapované děti. Návštěva kontaktních 
zvířátek, facepainting, Laboratoř Mistra 
Theodorika, divadélko Veselá školička. 
Kvůli deštivému počasí se ze stovky přihlá-
šených zúčastnilo jen šedesát dětí včetně 
jejich doprovodu.

- květen - Zoo se se dvěma soutěžními sta-
novišti připojila ke krajskému kolu soutěže 
Zelená stezka-Zlatý list. Soutěžící se pak 
zúčastnili komentované prohlídky zoo.

Výstava snímků hub

Šimpanzí happening o Dni zvířat

Psí sporty na Dni zdraví

Základní kolo fotosoutěže 
BabyZoom v Zoo Hodonín

K podzimním akcím v zoo už tradičně 
patří dílna vyřezávání dýní

Zážitkový program v Zoo Hodonín
Součástí kalendáře akcí v zoo 
jsou každoročně i akce komerční

Zoo Hodonín se i letos připojila ke 
krajské soutěži Zelená stezka- Zlatý list

Strašidelná zoo aneb Noc duchů je jednou 
z nejoblíbenějších akcí v Zoo Hodonín
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Zoo and public in 2013
Zoo visitors
Gradual increase or at least maintained number of visitors, providing interesting experi-
ence and education to both children and adults. This is the objective of our zoo publicity. 
In spite of substantial care we took of this area there was a loss of visitors compared to 
previous year. 2012 saw 143,282 visitors, 2013 only 134,300 which is a  loss by 8,982. 
The combined reasons include mainly long winter followed by cold and rainy spring. The 
extra hot July days were not inviting for zoo visits either. The worst situation was in May 
when the year-to-year loss of visitors reached fourteen thousand. The fi nal nine-thousand 
defi cit is the result of attractive June events and media campaigns connected with new 
interesting animal species.

Media collaboration
The Zoo publicity was again based on intensive collaboration with both regional and 
nationwide papers, magazines, radios, TV channels, press agencies and various portals 
and servers. Only newspapers published over ninety articles about the Zoo activities, 
22 reports were published by TV Slovácko, Czech Radio Brno and Radio Jih made nine 
reports about the Zoo and twelve were made by Radio Čas Dyje. Czech Television Brno was 
shooting in the Zoo twice and Czech Television Prague once as well as TV Nova. Foreign 
TV stations - German ARD and Russian TV 1 made one documentary about our Zoo each. 
The Zoo published eight press releases in connection with arrival of new animals, births 
or Projection for Chimpanzees project. The general public is also informed through our 
Website and Facebook regularly updated with new articles and photos.

Public events
The Zoo promotion department coopeating with volunteers and other subjects organized 
numerous educational and cultural events. They included Bird Day, Earth Day, Childre-
n’s Day, End-of-School Day, Dreamnight for mentally handicapped children, Summer 
Holiday Farewell, Animal Day, Health Day, Scary Zoo or Ghost Night, Christmas tree 
decorating in the Zoo, living Christmas crib and Christmasfor our dog friends.

od 2. do 13. prosince. Strojení stromků 
v zoo - pozvání přijalo 260 dětí z MŠ a 1. až 
3. ročníků ZŠ.

Komerční akce
❱  Zážitkový program Jeden den ošetřova-

telem v zoo - letos se ho zúčastnilo šest 
zájemců. Někteří přijeli i ze vzdálenějších 
míst, jako jsou Mladá Boleslav, Karviná či 
Uherský Brod. Dva účastníci byli z okresu 
Hodonín, jeden pak ze slovenské Skalice.

❱  Za zdravím mezi zvířátka - akce Zdra-
votní pojišťovny. Soutěže, hry, osvětové 
materiály.

❱  Další zdravotní pojišťovna a jeden peněžní 
ústav se připojily ke čtyřem kulturně vý-
chovným akcím zoo.

Účast na konferencích
❱  Konference Biologické dny na Masarykově 

univerzitě v Brně

❱  Konference EARAZA v Brně

Na předvánoční zdobení stromků 
v zoo se vždy těší malé děti

Předvánoční akce v zoo – živý betlém

SUMMARY
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VZDĚLÁVÁNÍ V ZOO

Bc. ŠárkaKrakovská
lektorka vzdělávacího centra

Pro školní rok 2012/2013 jsme měli připrave-
nu nabídku jedenácti stálých a jednoho se-
zonního výukového programu pro MŠ a první 
stupeň ZŠ, a dále třináct stálých a jednoho 
sezonního programu pro druhý stupeň ZŠ 
a střední školy.

Pro školní rok 2013/2014 má nabídka 12 
programů pro mateřské školy a 1. stupeň 
základních škol a 14 programů pro druhý 
stupeň základních škol a školy střední.

V mladší věkové kategorii byl nejoblíbenější 
program Naši chlupatí příbuzní zaměřený na 
život primátů a u starších dětí to byl program 
Šelmy v ohrožení.

Letos byl zájem o výukové programy po-
dobný jako loni. Uskutečnili jsme celkem 70 
výukových programů pro 1408 dětí a 125 
dospělých. Pro srovnání - loni jsme provedli 
rovněž 70 výukových programů. Hodonín-
ské i přespolní školy se naučily využívat naší 
nabídky a inovace některých programů při-
jaly s nadšením. Komentovaných prohlídek 
letos ubylo. Tento trend pokračuje už třetí 
rok, což si vysvětlujeme tím, že místní školy, 
které nabídek vzdělávacího centra využívají 
především, už naši zoo dobře znají, a proto 
dávají přednost programům. Letos jsme jich 

provedli 40 pro 839 dětí a 179 dospělých. Pro 
srovnání loňská čísla: 42 prohlídek pro 702 
dětí a 128 dospělých.

Dne 19. dubna reprezentovalo vzdělávací 
oddělení naši zoo na akci Ekoolympiáda 
v areálu fi rmy Kovosteel ve Starém Městě, kde 
vytvořilo jedno ze soutěžních stanovišť. Akce 
se zúčastnilo více než tisíc dětí z pětatřiceti 
škol Zlínského kraje.

V květnu se v Brně konala konference Euroa-
sijské asociace zooa akvárií (EARAZA). V jejím 
rámci vystoupily i pracovnice vzdělávacího 
oddělení s prezentací na téma Výukové pro-
gramy pro děti z mateřských škol.

Od září pokračují ve své činnosti zookluby 
a zookroužky - Sovičky (20 dětí), Plameňáci 
(31 dětí), přírodovědný kroužek (15 dětí), Kaj-
mani (14 dětí) a Pěstitelé kaktusů a sukulentů 
(20 dospělých).

V zimě jsme zahájili cyklus cestovatelských 
přednášek. Na první z nich jsme zájemce 
pozvali do hodonínské městské knihovny. 
Této přednášky o Ekvádoru, která se usku-
tečnila 11. listopadu, se zúčastnilo dvanáct 
posluchačů. Druhá přednáška, tentokrát 
o národních parcích Keni, byla naplánová-
na na 4. prosince. Do přednáškového sálu 
vzdělávacího centra zoo se však nedostavil 
ani jeden posluchač. Nyní zvažujeme, zda 
v těchto akcích pokračovat.

Education in the Zoo
The Zoo educational centre off ered eleven permanent and one seasonal educational 
programs for kindergartens and elementary schools in the 2012/2013 season as well as 
thirteen permanent and one seasonal programs for primary and secondary schools. In the 
2013/2014 season the off er counts 12 programs for kindergartens and elementary schools 
and 14 programs for primary and secondary schools. The most popular program with the 
younger age category was Our Hairy Relatives (focused on apes) and with older category 
it was Beasts Endangered. This year, similar as last year, we organized 70 educational 
sessions for 1,408 children and 125 adults. Although there were less guided tours this year, 
they were organized for more children and adults than last year. There were 40 of them 
(42 last year) involving 839 children and 179 adults (702 children and 128 adults last year).

SUMMARY

Hydrobiologický průzkum v rámci výukového programu
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leden 0

březen 0
únor 1

duben 1

květen 9

červen 10
červenec 6

srpen 2

září 5

říjen 6

listopad 0

prosinec 0

leden 0

březen 1
únor 4

duben 20

květen 15

červen 21

červenec 0

srpen 2

září 5
říjen 2

listopad 2

prosinec 0

MŠ 6

1. st. ZŠ 22

2. st. ZŠ 5

SŠ 1

DOSPĚLÍ 6

Počet realizovaných výukových programů 
v jednotlivých měsících

Počet realizovaných KOMENTOVANÝCH 
PROHLÍDEK v jednotlivých měsících

Počet realizovaných výukových programů 
PRO JEDNOTLIVÉ VĚKOVÉ KATEGORIE

Počet realizovaných KOMENTOVANÝCH 
PROHLÍDEK PRO JEDNOTLIVÉ VĚKOVÉ KATEGORIE

MŠ 18

1. st. ZŠ 41

2. st. ZŠ 8

SŠ 3

DOSPĚLÍ 0
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Příměstské tábory v zoo

Mgr. Marie Ošlejšková
Lektorka vzdělávacího centra

Letní příměstské tábory jsou tradiční 
součástí programu mnoha neziskových 
organizací a také řady zoologických zahrad. 
V letošním roce jsme se rozhodli, že se je 
pokusíme zorganizovat i my. Celkem pro tři 
pětidenní tábory jsme zvolili názvy Trampo-
ty surikaty Agáty, Cesta kolem světa za pět 
dní a Bohové musejí být šílení. 

V rámci obsahové náplně jednotlivých tur-
nusů děti společně pečovaly o kontaktní 
zvířata ve vzdělávacím centru a absolvo-
valy řadu her, jež jim umožnily proniknout 
do života zvířat. Dokonce jsme společně 
zpestřili život vybraných zvířat enrichmen-
tem, což představovalo výrobu panáků 
z dřevítky, v nichž mohli svůj oběd hledat 
zvídaví šimpanzi, či sestavení lovené kořis-

ti, tedy antilopy či krávy z kartonů pro lvy 
berberské. Nechyběl ani celodenní výlet do 
Přístaviště U jezu, kde jsme společně absol-
vovali zábavnou Pirátskou plavbu. O tom, že 
příroda není jen v zoo, jsme se přesvědčili 
na krátkém výšlapu k Dvorskému rybníku, 
kde jsme provedli nefalšovaný hydrobiolo-
gický průzkum. Příroda nám neunikla ani 
v sousední Dúbravě. Tam jsme zahlédli řadu 
brouků a zblízka se podívali i na skokana 
skřehotavého.

Pro táborníky jsme na celé dny samozřejmě 
zajistili jídlo i pitný režim, přičemž děti do-
konce občas nadšeně pomáhaly s krájením 
zeleniny anebo mazáním chlebů ke svačině. 
A protože jak ony samotné, tak i jejich rodiče 
tábory v zoo přijali s upřímným nadšením, 
rozhodli jsme se v nich pokračovat nejen 
v  následujících letních, ale také jarních 
prázdninách.

Sub urban summer camps
in the Zoo
For the fi rst time we decided, similarly to many other organizations and zoos, to organize 
suburban summer camps. In three camp sessions the children took care of contact animals 
in the educational centre, played numerous games learning about animal life. The camp 
program also included a trip to U Jezu port and amusing Pirate Cruise, hydrobiological 
research and watching animals in the neigbouring wood called Dúbrava.

Historicky první příměstský tábor v Zoo Hodonín Děti na letním táboře v zoo z kartonu vyráběly antilopu pro lví enrichment

Táborníky bavilo
 i batikování triček

Pozorování v přírodě

SUMMARY
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Evropská noc pro netopýry

Marie Ošlejšková
lektorka vzdělávacího centra

V letošním roce se z řad veřejnosti množily 
dotazy týkající se netopýrů. Zjistili jsme, že 
někteří obyvatelé Hodonína ani nevědí, jak 
tento létající savec vypadá. Rozhodli jsme se 
tedy, že ve spolupráci s Českou společností 
pro ochranu netopýrů (ČESON) v Hodoníně 
historicky poprvé uspořádáme v naší zoo 
Evropskou noc pro netopýry. Jako lektora 
jsme pozvali chiropterologa Martina Malá-
če, vybaveného poutavou prezentací, sítí 
s nezbytným povolením pro odchyt neto-
pýrů a ultrazvukovým detektorem.

Počasí akci ale nepřálo, prakticky celý den 
pršelo a bylo chladno. Pozvání tak přijalo 
pouhých čtrnáct posluchačů, kteří se ne-
nechali odradit a dorazili i vzdor odpolední 
bouřce. Zato se dověděli spoustu zajíma-
vostí ze života exotických zástupců letounů, 
například o existenci jihoamerických upírů 
či o  znásilňování hibernujících samiček, 
a dostali odpověď i na řadu svých dotazů. 
Na závěr hodinové přednášky měli možnost 
vyzkoušet si jídelníček letounů. Ochutnali 
meloun a hrozny, jakožto potravu býložra-
vých kaloňů, a ti odvážnější zakusili i něco 
z  jídelníčku netopýrů. Hlavní chod před-
stavovali pečení cvrčci v karamelu a  jako 
dezert posloužily pečené larvy brouků. 
Poté se skupina účastníků akce pod vede-
ním chiropterologa vypravila do ztemnělé 
zoologické zahrady, aby ji prozkoumala za 

pomoci echolokátoru. To už déšť konečně 
ustal a Martin Maláč i někteří z účastníků 
zamířili svoje detektory směrem k obloze, 
přičemž rozpoznávali druhy netopýrů po-
dle frekvence echolokace. Zachytili přitom 
netopýra brvitého a rezavého. A přestože 
se jim do nastražené sítě žádný letoun ne-
chytil, náladu si pokazit nenechali, pečlivě 
prozkoumali síť a poté přijali pozvání na 
noční komentovanou prohlídku zoo.

European night for bats
In cooperation with the Czech Bat Conservation Society in Hodonín we organized a Euro-
pean night for bats. Fourteen participants learnt interesting facts from exotic chiropteran 
representatives‘ lives and had an opportunity to test their menu. The group led by an 
experienced chiropterologist searched through the whole zoo with an echolocator. The 
event was concluded with a guided tour around the expositions.

SUMMARY

ADOPCE A SPONZOŘI 
V ROCE 2013

Bohuna Mikulicová
mluvčí zoo, propagace a KVČ

Také v roce 2013 si příznivci a přátelé naší 
zoo mohli vybrat některé ze svých oblíbe-
ných zvířat a stát se jejich kmotry. Nejednou 
možnosti adoptovat zvířátko využili i  jako 
dárek svým blízkým k narozeninám nebo 
jiným příležitostem. Letos se k těm z roku 

2012 přidalo dalších dvaatřicet kmotrů, 
tedy o šest více než loni. Na chov, výživu 
a komfort zvířat přispěli celkovou částkou 
80 900 Kč, což je o 11 900 korun více než 
v minulém roce. Jim všem patří upřímný dík.

Poděkování patří i dalším sponzorům, kteří 
na chov zvířat a celkový rozvoj naší zoolo-
gické zahrady přispěli celkovou částkou ve 
výši 190 165 Kč.

Kmotr Adoptované zvíře Darovaná 
částka v Kč

Ing. Jan Ševčík, Brno Tygr ussurijský Igor 28 000

Delikomat, s. r. o. Lvi berberští Nela a Benito 10 000

Zookroužek Plameňáci
Plameňáci růžoví 6 000

ZŠ U Červených domků Hodonín

Michael Vilhém Weinbrenner
Lev berberský Benito 6 000

Zámek Diváky

Zookroužek Sovičky Sovice sněžní 3 200

Martina a Dalibor Krzempkovi
Uherské Hradiště

Zebra Chapmanova Kaoma 2 000

Ondřej Šťastný, Praha Kočkodan zelený Bobo 2 000

Dr. Gustav Kalivoda, Niagara, Canada Zebra Chapmanova Kaoma 2 000

Vítek Cimala, Brno-Řečkovice Pár krkavců, Kvido a Klára 2 000

Lenka Machová, Přerov Korálovka sedlatá 1 500

Vlasta Lužová, Rohatec Korálovka kalifornská 1 500

MŠ s křesťanskou výchovou, Uh.Ostroh Medvědice Li, žralok černoplout. 1 500

Tomáš Ticháček, Skoronice Surikata Kity 1 000

David Machů, Veselí n. Mor. Vlk hřivnatý Fellini 1 000

Marian Lakomčík, Myjava Jaguár Ašok 1 000

Maruška Vlasáková, Kostelec u Kyjova Koza kamerunská Rosina 1 000

ZŠ a MŠ Dolní Bojanovice Surikata Gina 1 000

MŠ Ostrožská Nová Ves Zebra Chapmanova Jumamosi 1 000

Žáci 1. A a tř. učitelka Zdeňka Hošková
Papoušek nádherný 1 000

ZŠ Na Valtické Břeclav

Martina Kostrhunová, Hodonín Surikata Tonya 1 000

Zoo se poprvé 
připojila k Evropské 
noci pro netopýry
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Justýnka Janečková a Apolenka Veličková Želva nádherná Zdenka 1 000

Christina Maria Mikulica, Vancouver Želva nádherná 1 000

Turisticko-přírodovědný kroužek 
Moštěnice

Medvědice malajská Li 1 000

Rybářská bašta Strachotín Lev jihoafrický Samba 1 000

Zvonimíra Kubíčková, Strážnice Zoborožec šedolící Hugo 700

Jana Šalomounová, Vlkoš Piraňa červená 500

Žáci 2. tř. ZŠ a MŠ Blatnice pod Sv. Ant. Želva nádherná 500

Žáci 4. tř. ZŠ a MŠ Blatnice pod Sv. Ant. Surikata Makena 500

Žáci 5. tř. ZŠ a MŠ Blatnice pod Sv. Ant. Lama krotká Aysha 500

Pepinka Bílková a Lukášek Baránek Šimpanzie Zuzanka 500

Sponzoři zoo:
Dárce částka v Kč Dárce částka v Kč
L. Podloucký, Lužice 100 000 E. Petříková Josefov 20 000

pan Konečný Brno 30 000 Milena a Jaroslav Žůrkovi 
Hodonín 10 000

paní Svobodová Kyjov 8 000 Z. Kouřilová Kyjov 5 000

Obec Mutěnice 5 300 Cullinan, s. r. o. 5 000

Kynologická 
organizace Kyjov 4 465 paní Bardunová 2 400

Dary

Mediální partneři

Zvláštní poděkování
❱  Jakubu Barcuchovi ze Zlína – za poskytnutí fotografi í zvířat Zoo Hodonín

❱  Josefu Gabrhelovi z Uherského Brodu – za poskytnutí fotografi í zvířat Zoo Hodonín

❱  Josefu Petricovi z Hodonína – za poskytnutí fotografi í zvířat Zoo Hodonín

❱  Miladě Čermákové, ředitelce ZUŠ Hodonín za spolupráci při pořádání akcí v zoo

❱  Žákům a pedagožkám výtv. oboru ZUŠ za provádění facepaintingu na akcích zoo

❱  Žákům LDO ZUŠ a učiteli Matěji Mužíčkovi za provedení živého betlému v zoo

❱  Vedení Zeleného domu pohody v Hodoníně a Domova Horizont v Kyjově, jejich 
klientům a pedagogům za výrobu ptačích připínáčků na Den ptactva

❱  Členům Divadelního souboru Svatopluk za účinkování na Strašidelné zoo aneb Noci 
duchů

❱  Členům OS Dračí úsvit za účinkování na Strašidelné zoo aneb Noci duchů
Název společnosti popis daru akce

Lázeňské oplatky Hodonín lázeňské oplatky Strašidelná zoo, Dětský den, 
Dreamnight

Velkoobchod – hračky
dárkové zboží Ing. Barvíř

dětské šperky, lvíčci Dreamnight

Ryas Hodonín sladkosti Dětský den, Den zvířat

Sedita Praha oplatky Dětský den

Název společnosti hodnota v Kč akce

Česká průmyslová pojišťovna 6 000 Promo, hry pro děti

VZP 48 000 Za zdravím mezi zvířátka - 4x

Reklama

Adoptive parents and sponsors
This year again our supporters could chose an animal for adoption. The opportunity was 
frequently used as a present. Compared with 2012 there are further --- adoptive parents 
who contributed for maintenance, feeding and comfort of the animals by the amount of 
CZK.80 900. The Zoo also had tens of volunteers who selfl essly helped in preparation and 
realization of cultural-educational evens or donated photos of animals, furthermore ten 
sponsors who donated our zoo gifts and fi nancial support of CZK 190 165. The Zoo also 
had nine supporters who selfl essly helped in preparation and realization of cultural-
-educational events or donated animal photographs, furthermore four sponsors who 
provided the Zoo material gift. Regional radio stations, regional TV, a daily paper and 
two weeklies contributed to the Zoo publicity.

SUMMARY

MĚSTSKÉHO ÚŘADU V HODONÍNĚ
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EKONOMIKA ZOO
V ROCE 2013

Věra Vejplachová
ekonom

V roce 2013 vlastní příjmy zoo v porovnání 
s předchozím rokem vzrostly o 1 391 tis. 
Kč. Nejvyšší nárůst byl v položce vstupné 
(629 tis. Kč), prodej zvířat (234 tis. Kč) a pří-
jmy z reklam (163 tis. Kč). Příspěvek od zři-
zovatele byl v roce 2013 nižší o 1 894 tis. Kč, 
tj. v porovnání s rokem 2012 o 21,7 % méně.

Příspěvek od Ministerstva životního pro-
středí ČR na chov ohrožených druhů zvířat 
nám byl poskytnut ve výši 391 tis. Kč. Použit 
byl beze zbytku.

Hospodaření za rok 2013 skončilo ziskem 
278 tis.Kč.

Soběstačnost zahrady (bez sponzorských 
darů) za uplynulý rok byla 55,20 %, v po-
rovnání s předešlým rokem vzrostla o 7,4%.

Výnosy (v tis. Kč)

Příspěvek zřizovatele 8 725

Dotace MŽP 391

Dotace jiná 0

Výnosy z odpisů budov 781

Vlastní příjmy 11 233

Z toho - vstupné 8 238

- prodej zboží 721

- pronájmy 501

- ostatní 1 773

Příjmy celkem 21 130

Procentní podíl na celkových výnosech 
v zoo v roce 2013
- zřizovatel  . . . . . . . . . . . 41,0 %
- jiné zdroje. . . . . . . . . . . 1,8 %
- vlastní výnosy zoo  . . . 53,1 %

Náklady (v tis. Kč)

Krmivo, stelivo 1 750

Mzdové náklady 7 857

Zákonné zdr. a soc.pojištění 2 655

Spotřeba energie 1 113

Spotřeba vody 183

Opravy a udržování 634

Spotřeba materiálu 2 105

Cestovné 93

Náklady na reprezentaci 54

Odpisy majetku 2 464

Prodané zboží 395

Služby, ostatní 1 549

Výdaje celkem 20 852

Investice v roce 2013
V roce 2013 nám zřizovatel nepřidělil žádné 
investiční prostředky.
Z vlastních zdrojů jsme pořídili movitý ma-
jetek ve výši 86 tis. Kč.

Hospodaření útulku pro psy a kočky

Příjmy (v tis. Kč)

Poplatky za psy od občanů 96

Poplatky za psy od obcí 223

Ostatní tržby 4

Příspěvek zřizovatele 600

Celkem 923

Výdaje (v tis. Kč)

Krmivo 3

Mzdy a pojištění 466

Energie,voda 69

Veterinární péče 23

Opravy,služby ostatní 116

Celkem 677

Útulek pro psy slouží městu Hodonín 
a blízkému okolí od roku 1996. Jsou v něm 
umísťováni jen zatoulaní psi, jež odchytí 
a přiveze městská policie. Od soukromých 
osob zvířata kvůli nedostatečné kapacitě 
útulek přijímá ve výjimečných případech 
(nemoc, úmrtí apod.).

Útulek pro kočky slouží výhradně jen ke 
kastraci těchto zvířat odchycených na úze-

mí města Hodonína a k jejich následnému 
vypouštění na původní místa odchytu.

V roce 2013 jsme do útulku přijali celkem 
292 psů, z toho 181 jsme jich předali k adop-
ci. Původnímu majiteli jsme jich vrátili 97.

Darem od občanů i fi rem jsme letos získali 
celkem 2 432 kg granulovaného krmiva pro 
psy a 285 psích konzerv.

Economy
Own Zoo income in 2013 was CZK 1,391,000 higher than the year before. The major increase 
was from the tickets (629,000), sale of animals (234,000) and income from advertising 
(163,000). The contribution by the founder was CZK 1,894,000 lower than previous year (i.e. 
21.7 %). We fully utilized the CZK 391,000 subsidy from the Czech Ministry of Environment. 
The economic result for 2013 was a profi t of CZK 278,000.

Investments
In 2013 our founder, the statutory city of Hodonín, did not provided us any funds for 
investments. We purchased movable assets worth CZK 86,000 from our own resources.

Dog and cat shelter economy
The income of the shelter in 2013 amounted CZK 923,000. They included dog fees from citi-
zens and municipalities, other sales and founder’s contribution. The costs of CZK 677,000 
included food, salaries, insurance, energies, water, veterinary care, repairs, services, etc.

SUMMARY

Nadace pro ochranu zvířat 
a spol. Mars Czech s. r. o. darovala 
pejskům v útulku více než tunu 
granulovaného krmiva
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TECHNICKÁ ČÁST

Pavel Turek,
technik

Stejně jako předcházející léta se i v roce 2013 
středisko údržby zaměřilo na vytváření 
a dokončování nových expozic a na opravy 
stávajících objektů a pavilonů.

V rámci těchto úkolů provedlo následující 
práce:

1. V areálu zoo
❱  výroba a instalace tři kusů kovových klecí 

pro handicapy v objektu „zetka“
❱  zabudování bočních kovových dveří do 

zdiva objektu velbloudů, zapravení zdiva 
a omítek, vymalování vnitřních prostor, 
betonáž podlahy venkovního oddělovací-
ho boxu včetně výroby a instalace kovové-
ho ohrazení venkovního boxu

❱  výstavba přírodní venkovní expozice pro 
evropské sovy

❱  zvýšení ocelového hrazení ve venkovním 
oddělovacím boxu u zubrů

❱  výroba přepravních a transportních beden 
pro antilopy, zubry a jeřáby

❱  odstranění úniku kapaliny z venkovního 
okruhu kolektoru tepelného čerpadla 
v pavilonu velkých kočkovitých šelem

❱  repase dřevěných směrových ukazatelů 
v areálu Zoo Hodonín

❱  odstranění havárie na zemním rozvodu NN 
mezi malým kruhem a ubikací medvědů

❱  přívod elektrické přípojky pro prodejní 
stánek zmrzliny

❱  vymalování technického zázemí a chodby 
pro návštěvníky v pavilonu velkých kočko-
vitých šelem, opic a akvárií

❱  oprava alarmu v pavilonu exotického ptac-
tva a pavilonu velkých kočkovitých šelem

❱  úprava vnitřního zdiva ubikace tukanů pro 

malbu na zdivo, kterou poté provedl malíř 
Petr Přikryl

❱  vytvoření venkovní expozice suchozem-
ských želv a instalace a zprovoznění umě-
lého vodopádu

❱  betonáž podlahové desky pod prodejními 
stánky

❱  oprava elektrického ohradníku venkov-
ního výběhu velkých kočkovitých šelem

❱  oprava zatékající střechy objektu u slepic
❱  repase kovového zábradlí před venkovním 

výběhem šelem
❱  výměna hlavní elektrorozvodné skříně 

před objektem starý šelminec
❱  výroba ptačích hnízdicích budek a insta-

lace nových expozic 
v pavilonech nového 
a starého ptačince

❱  oprava zatékající stře-
chy pavilonu velkých 
kočkovitých šelem

❱  instalace automatic-
kého čerpacího systé-
mu do jímek u velké-
ho kruhu a pavilonu 
velkých kočkovitých 
šelem

❱  oprava střechy seníku 
v objektu malý kruh / 
oplechování /

❱  čištění obvodových 
stěn a dna venkovní 
vodní plochy zvané 
Kačák

❱  rekonstrukce podlahového vytápění vodní 
nádrže pro kajmany v pavilonu akvárií

❱  výměna prasklého akvária o obsahu 1,2 m3 
vody / akvárium s piraněmi /

❱  pokládka keramické dlažby v  prostoru 
vstupu na ekonomické oddělení

Poslední práce na dokončení 
expozice evropských sov

Nevyužité místo v zoo se proměnilo 
v relaxační koutek pro návštěvníky

Díky štědrosti dárců zoo vybudovala pro menší 
psí plemena  v útulku pět nových kotců

2. V útulku pro psy
❱  instalace pěti kotců pro psy v prostoru vy-

hřívané části objektu „zetka“, úprava topení 
a zabezpečení odvětrávání

❱  oprava a výroba zateplených venkovních 
psích bud
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❱  zapravení obvodového zdiva kotců a od-
tokových sběrných kanálů

❱  vývoz sběrné jímky

Další činnost střediska údržby:

Na základě smlouvy o poskytování služeb 
prováděli řidiči technického úseku zimní 
údržbu komunikací města Hodonína, a to 
podle Plánu zimní údržby na období let 
2013/2014.

V součinnosti s výše uvedenými pracemi 
se prováděly revize elektrických instalací 
objektů a revize hasicích přístrojů. Závady, 

které byly v rámci revizí a kontrol elektric-
kého zařízení, tlakových nádob, BOZP a PO 
zjištěny, jsme průběžně odstraňovali.

V  oblasti dopravní a  přepravní techniky 
jsme zajistili technické prohlídky vozidel, 
cejchování tachografů a pravidelné servisní 
prohlídky.

Dále jsme zajišťovali práce v  rámci zoo, 
rozvozy a uskladnění krmiva, vývozy odpa-
dů včetně zpracování hlášení o odpadech, 
dovozy okusu pro zvěř a dále pak údržbu 
a úpravu zeleně včetně sečení travnatých 
ploch a ořezů suchých větví stromů.

Technical part
The maintenance centre of six employees focused on repairs and maintenance of exist-
ing 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 the contract 
the centre maintained the adjacent municipal road and carried out other activities within 
the Zoo as food distribution and storage, waste disposal. Another important part of 
centre’s activities was maintenance of greenery including mowing and pruning.

SUMMARY

ÚTULEK PRO PSY

Ing. Lenka Pacíková
zoolog

Útulek pro psy disponující s  jednatřiceti 
kotci Zoo Hodonín provozuje od roku 1996. 
Na sklonku letošního roku se díky štědrosti 
sponzorů podařilo vybudovat pět dalších, 
tentokrát vytápěných kotců, kam je možno 
v mrazivém počasí umísťovat pejsky malých 
plemen, feny kolem porodu nebo štěňa-
ta. Zateplené ubikace, které se nacházejí 
v sousedním areálu, návštěvníkům útulku 
nejsou přístupné. I přes mírnou zimu si je 
vyzkoušelo již několik zvířat, čímž se poda-
řilo vyřešit jeden z problémů s jejich přijí-
máním, který byl našemu zařízení vytýkán.

V roce 2013 bylo do útulku přijato 292 psů. 
Z toho 97 jich bylo vráceno původnímu ma-
jiteli a dalších 181 se jich podařilo předat 
majitelům novým. Sedmnáct psů bohužel 
muselo být z důvodu nemoci nebo agresivi-

ty utraceno. Ne každé zvíře se totiž vyrovná 
se ztrátou zázemí, případně není schopno 
adaptovat se ze špatných na nové, pro ně 
vhodnější podmínky. Stres, který pak pro-
žívá, často vyústí v napadání ošetřovatelů 
i návštěvníků útulku.

V rámci kampaně Pomozte naplnit misky 
v útulcích vyhlášené Nadací na ochranu 
zvířat a společností MARS CZECH, s. r. o., 
se podařilo pro naše psí svěřence získat více 
než tunu krmení. Poděkování ale patří také 
těm, kdo se účastní již tradičních Vánoc pro 
psí kamarády a nosí pejskům dárky v podo-
bě krmiva, dek a dalších potřebných věcí.

Spolupráci nabídlo také několik „psích spol-
ků“ z okolí. Ať už formou venčení pejsků, 
různých sbírek, propagací útulku nebo spo-
lupráce při voříškiádách a  dalších podob-
ných akcích. Spolupracujeme i s několika 
internetovými servery, kam umísťujeme 
fotografi e nalezenců. Při hledání původ-

Na pejsky v útulku pamatují 
s krmivem i organizace 
či soukromí dárci

Středisko údržby zajišťuje i úpravu zeleně
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Dogshelter
We admitted 292 dogs into the shelter in 2013. 97 of them were returned to their owners 
and 181 found new owners. Seventeen dogs had to be put down because of their illness 
or aggressiveness. Currently, the shelter disposes of thirty-one pens. Thanks to generous 
donors we could build fi ve more, heated, pens at the end of 2013 where we can place 
small breeds of dogs in cold weather, bitches in pup or puppies. The shelter has tens of 
volunteers who help with walking the dogs, organizing fund-raising campaigns and shelter 
promotion. The donors helped the zoo to a large amount of feed, covers, dog cosmetic 
and other needed material.

SUMMARY

Díky dárcům se ani ti nejmenší pejsci v útulku nemusí bát zimy

ních majitelů nám pomáhají i chovatelské 
stanice. Občas se do útulku totiž dostane 
čistokrevný pes s  tetováním, výjimečně 
i s čipem. Jedinci, kteří se v našem útulku 
ocitnou, jsou ovšem většinou kříženci růz-
ných velikostí, barev i tvarů, které je možné 
identifi kovat pouze podle jejich fyzických 
zvláštností. 

Díky dlouhodobé a trpělivé osvětové prá-
ci se nám podařilo snížit počet přijatých 
pejsků. Hlavně po Vánocích se již nesetkává-
me v tak hojné míře jako dřív s nevhodnými 
živými dárky končícími v naší péči. Bohužel 
však zvířata uvázaná u vstupní brány nebo 

dokonce přehozená přes plot útulku nejsou 
jen ojedinělou záležitostí. Tento nejnezod-
povědnější způsob jak se psa zbavit, tak 
stále zůstává smutným problémem. Než si 
totiž ošetřovatel takto odloženého zvířete 
všimne, to se může přiškrtit nebo si způ-
sobit zranění na krku od provazu, řetězu 
či podobného „obojku“. Pokud psa majitel 
přehodí přes poměrně vysoký plot a navíc 
na betonovou cestu, téměř vždy mu způsobí 
zlomeninu nebo jiné zranění. Tu pak, stejně 
jako veškerou ostatní veterinární péči na 
útulku, řeší MVDr. Roman Burský, od listo-
padu 2013 pak MVDr. Kateřina Jedličková. 

Páv korunkatý (Pavo cristatus) 
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Lev berberský (Panthera leo leo) 
„Benito“ je nejstarší kočkovitá šelma 
v Zoo Hodonín.


