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Vážení příznivci Zoo Hodonín, 

milí přátelé,

opět se spolu setkáváme nad výroční zprávou, v níž 

se s vámi chci podělit o všechno, co přinesl minulý rok 

do života Zoo Hodonín. Jestliže se úspěšnost našeho 

zařízení posuzuje podle zájmu o ně, pak hned v úvodu 

mohu směle vyjádřit svou spokojenost. Branou hodonín-

ské zoo totiž letos prošlo 160 710 návštěvníků, což je 

číslo historicky dosud nejvyšší. O devět tisíc byl přitom 

překonán první rekord z roku 2009 a oproti roku 2013 

přibylo návštěvníků o bezmála šestadvacet tisíc. To nás 

naplňuje radostí i pocitem, že naše zařízení je ve svém 

směřování na správné cestě. 

K návštěvnickému úspěchu vedle příznivého počasí 

a kvalitní práce našich zaměstnanců nepochybně 

přispěly i počiny chovatelské, a to jak z hlediska řady 

odchovů, tak příchodu nových živočišných druhů. 

Zajímavým osvěžením našich expozic byl příchod 

mladého jaguářího samce černé formy a  skupinky, 

v přírodě ohrožených lemurů černých. Podařilo se 

nám také doplnit skupinu velmi vzácného, v přírodě 

již vyhynulého druhu jedné z antilop – adaxe nubij-

ského - a rozšířili jsme sbírku nejen evropských sov. Tu 

příjemně pozvedlo duo v zahradách málo vídaných 

jihoamerických puštíků brýlatých. Zaznamenali jsme 

i několik významných odchovů. Z nich za nejúspěšněj-

ší, neřku-li historický, můžeme považovat mládě ary 

zelenokřídlého. To se jeho rodičům podařilo odchovat 

do dospělosti, což podtrhuje i výjimečnost skvělého 

chovatelského přístupu. Samozřejmě jsme pyšní i na 

řadu již tradičních odchovů, například u několika 

druhů sov, tamarínů pinčích a žlutorukých, zeber 

Chapmanových, sitatung západoafrických, klokanů 

rudých i rudokrkých a konečně i odchov kočkodana 

zeleného, kdy chovnou skupinu tohoto živočišného 

druhu v současné době drží už jen hodonínská zoo. 

Nesmím ale zapomenout ani na odchovy mnoha 

druhů méně významných zástupců ryb a některých 

bezobratlých. 

Jako výborný tah se osvědčilo přestěhování jihoaf-

rických lvů do pavilonu velkých kočkovitých šelem, kde 

vystřídali osamělou samici lva berberského. Pár lvů 

bílé barvy, které v rámci ČR chová jen naše zahrada, 

přilákal v atraktivním prostředí nejen tisíce návštěvníků, 

ale i pozornost celostátních médií, a to jak tisku, tak radií 

a televizí. Reportáže v oblíbených pořadech, jakými jsou 

například Toulavá kamera, Snídaně s Novou či Cyklo-

toulky, jistě nemalou měrou přispěly i k již vzpomínané 

vysoké návštěvnosti.

Vedle intenzivní propagační a osvětové činnosti lze vy-

zvednout i práci vzdělávacího centra s pestrou nabídkou 

programů pro školy a školky se zaměřením na životní 

prostředí a biodiverzitu ve spojení s chovem exotických 

zvířat. I tady jsme zaznamenali nárůst zájemců z řad 

školských zařízení. 

Dobrou práci odvedl také technický úsek, který vyřešil 

řadu provozních problémů. Nejnáročnějším úkolem byla 

příprava ubikací pro zimní období, zateplení i zvýšení je-

SLOVO ŘEDITELE
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Dear supporters of Hodonín Zoo, 

dear friends,

We are meeting again over the Annual Report in which 

I wish to share with you all the good and worse last 

year brought to the Hodonín Zoological Garden. If our 

facilities’ success is to be measured by the interest in it, 

I can openly express my satisfaction then. The Hodonín 

zoo’s gates welcomed 160,710 visitors this year, which 

is historically highest number ever. The record from 2009 

was broken by nine thousand, compared to 2013 the 

increase is by nearly twenty-six thousand visitors. This 

fact makes us feel good and confi rms that our effort and 

direction are correct. 

Besides favourable weather and quality work of our staff 

the visitor success is undoubtedly the result of breeding 

steps consisting in both numerous breedings and arrival 

of new animal species. Arrival of a young male jaguar 

in black variety and a group of rare, endangered black 

lemurs were an interesting refreshing of our expositions. 

We managed to complete a group of extremely rare, 

extinct in wildlife, kind of antelope - addax nasomacu-

jich estetické úrovně. Významným počinem bylo zlepšení 

energetické bilance. K té přispělo osazení trafostanice 

pro zavedení vysokého napětí a tím i šetření fi nančních 

prostředků za příjem silové energie z distribuční sítě. Ke 

konci roku jsme také upravili bývalou expozici kontakt-

ního dětského dvorečku se zvířaty, který nevyhovoval 

z hlediska zákona o týrání zvířat ani z hlediska hygienic-

kého. Na jeho místě dnes návštěvníci najdou k dětským 

hrám i odpočinku vhodný prostor s domečkem, jejž 

doplňuje vkusně upravená skalka s okrasnou zahrádkou. 

Velký trn z paty nám pak vytrhl sám zřizovatel, když 

zahradě do užívání předal nový seník, a mohlo tak dojít 

k demolici toho starého se špatnou statikou. 

Díky všestrannému úsilí pracovního kolektivu ekonomic-

ky vykázala zoo nadprůměrných výsledků v podobě 

zvýšených příjmů.

Úspěšná naše zoo však byla i  na jiném poli. Jako jeden 

z nejnavštěvovanějších a nejatraktivnějších turistických 

míst v rámci regionu byla přijata do elitního klubu TOP 

výletních cílů jižní Moravy, který sdružuje jedenatřicet 

členů a úzce spolupracuje i s přeshraničním partnerem 

v Dolním Rakousku. Oceněním nejvyšším však bylo 

přijetí Zoo Hodonín za akreditovaného, tedy plnohod-

notného člena EAZA (Evropské asociace zoo a akvárií) 

se sídlem v nizozemském Amsterdamu. Zde je na místě 

poděkovat nejen všem zaměstnancům zoo, ale také 

jejímu zřizovateli, městu Hodonín, jež snahy o začlenění 

našeho zařízení do této prestižní asociace s celosvětovou 

působností podpořilo a našemu zařízení všemožně 

pomáhalo vůbec. 

Mé upřímné díky patří i všem příznivcům zoo, spon-

zorům a dobrovolným spolupracovníkům, bez jejichž 

pomoci bychom se mnohdy téměř neobešli. Věřím, že 

ve spolupráci se všemi jmenovanými nastavený trend 

udržíme a společně dosáhneme dalších zajímavých 

úspěchů. 

Mgr. Martin Krug

ředitel Zoo Hodonín

THE DIRECTOR’S WORDS
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latus - and we also extended our collection of owls by 

both European and non-European kinds. The collection 

has been added a couple of uncommon South American 

spectacled owls. There were several important breedings 

the most successful or even historical of which we consider 

a fl edgeling of green-winged macaw. Its parents man-

aged to raise their offspring till adult age which makes the 

breeding attitude exceptional. Naturally, we are proud 

of numerous other traditional breedings, for example 

several kinds of owls, cotton-top and yellow-handed 

tamarins, Chapman’s zebras, sitatunga antelopes, red 

kangaroos and red-necked wallabies and last but not 

least green monkeys which are currently breeded just 

in the Hodonín zoo. I must not forget breedings of many 

other species of less important representatives of fi shes 

and some invertebrates. 

Moving South African lions to the house of big cats where 

they replaced a solitary female Barbary lion proved to 

be an excellent decision. A couple of white lions, the 

only white lions in the Czech Republic, attracted not 

only thousands of visitors but also national media from 

newspapers to radios and TV stations. Coverages in 

popular programs as Toulavá kamera, Snídaně s Novou 

or Cyklotoulky contributed meaningfully to excellent 

turnout mentioned above. 

Besides intensive promotional and educational activities 

we can point out quality work of educational centre 

offering varied collection of programs for schools and 

kindergartens focused on the environment and biodi-

versity in relation to breeding of exotic animals. This is 

another area where we registered substantial increase in 

interest of educational institutions. 

My thanks also belong to technical department staff 

who solved numerous operational issues. The most de-

manding challenge was preparation of winter housing 

of our animals, thermal insulation and higher esthetic 

level. Energy balance improvement was another crucial 

activity. Installing of transformer station and consequent 

introduction of high voltage meant fi nancial savings by 

purchase of power energy from the distribution network. 

At the end of the year we modifi ed former display of 

contact animal yard for children, which had not complied 

with regulations on cruelty to animals nor public health. 

The restored place today offers a modern area suitable 

for children’s playing as well as relaxation, a play-house 

surrounded by a rockery with a decorative garden. We 

got a big support from our founder who donated a new 

hay shed and thus allowed us to demolish the old one with 

poor structural stability. 

Thanks to all-round effort of all the staff the zoo showed 

extraordinary economic result - increased income.

There are other areas where our zoo was successful. 

As one of most popular and attractive spots for tourists 

within the region it was accepted into the elite club of 

TOP tourist destinations in the region of South Moravia 

which associates thirty-one members and collaborates 

closely with the cross-border partner in Lower Austria. 

However, the most precious appreciation of our work 

was admittance of the Hodonín zoo to EAZA (European 

Association of Zoos and Aquaria), the headquarters of 

which is in Amsterdam, the Netherlands, as a fully ac-

credited member. 

I suppose this is the suitable place to express my thanks 

not only to all the zoo employees but also to its founder, 

the municipality of Hodonín, who supported our effort 

to integrate our zoo into the prestigious worldwide as-

sociation and facilitated our work in many other respects. 

I must not forget to express my sincere thanks to all the 

zoo supporters, sponsors and volunteers for their continu-

ous invaluable help. I do believe that in collaboration with 

all these we will be able to continue in the direction we 

set out and together we will achieve much more success 

in the future. 

Mgr. Martin Krug

director



Zoologická zahrada Hodonín / Zoological Garden Hodonín | 12

Letos jsme se rozloučili s osmiletým jaguárem 
(Panthera onca) Ašokem. Odešel do JAR
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Ing. Lenka Štursová, Jiří Ingr
zoologové

Savci

U kočkovitých šelem jsme během roku 2014 
provedli pouze dva přesuny. Především šlo 
o odchod samce jaguára amerického (Panthera 
onca) jménem Ašok, který se uskutečnil během 
měsíce března. Ašok byl kvůli umělému odchovu 
bohužel nepoužitelný jako chovné zvíře a vůči 
samici se choval velmi agresivně. Z tohoto dů-
vodu jsme jej přemístili do zařízení v Jihoafrické 
republice. 

Místo Ašoka jsme získali jiného samce, který by 
měl být do chovu už vhodný. Tito, jak se mladý 
sameček černé formy jmenuje, k nám přicestoval 
z ruské zoologické zahrady v Petrohradě. Se 
svou budoucí partnerkou se proza-
tím postupně seznamuje skrz mříže. 
Spojení těchto dvou zvířat bychom 
rádi uskutečnili až během roku 2015.

U ostatních šelem, jakými jsou tygři 
ussurijští (Panthera tigris altaica) a lvi 
jihoafričtí, (Pantera leo krugeri) nedošlo 
v roce 2014 k žádným zásadním změ-
nám. Je ovšem pro nás velmi potěšující, 
že oba páry kočkovitých šelem si velmi 
dobře rozumějí a chovají se harmonicky. 
Několikrát jsme u nich pozorovali také páření. 
V budoucnu tak můžeme u našich velkých koček 
očekávat odchovy. 

V roce 2014 jsme se snažili navázat na změny 
v roce předchozím. Dopárovali jsme některé 

druhy zvířat, např. antilopu losí (Taurotragus 

oryx) nebo klokana rudokrkého (Macropus 

rufogriseus). Dbáme na to, aby zvířata byla 

mladá a nepříbuzná, a předešli jsme tak mož-

ným komplikacím s příbuzenskou plemenitbou. 

Antilopy losí (Taurotragus oryx) nyní tvoří stádo 

dvou samic a jednoho samce. Zvířata si na sebe 

rychle zvykla a tvoří bezproblémovou skupinu. 

Vypadá to, že jsme při výběru jedinců měli štěstí 

a že samec nebude agresivní ani vůči lidem. 

To je vzhledem k velikosti těchto zvířat - patří 

k největším antilopám - velkou výhodou.

Pokračujeme v úspěšném chovu sitatung zá-

padoafrických (Tragelaphus spekii gratus), kdy 

každá samice odchovává mládě. 

CHOVATELSKÁ ČINNOST 
V ROCE 2014
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v roce předchozím. Dopárovali jsme některé v roce předchozím. Dopárovali jsme některé 

Jaguára (Panthera onca) 
Ašoka nahradil Tito z Petrohradu
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Letos jsme dopárovali antilopu losí
(Taurotragus oryx)

Stejně tak obě skupinky tamarínů, pinčích (Sa-
guinus oedipus) i žlutorukých (Saguinus midas) 

se rozrostly o mláďata. Skupinka tamarínů 
žlutorukých (Saguinus midas) se tentokrát 
blýskla dokonce trojčaty. Jejich odchov 
je náročnou záležitostí, proto se na péči 
o mláďata podílí celá rodina. To znamená 
matka, otec, sourozenci z předešlých vrhů 
a dokonce i děda. Není to zcela obvyklé, 

že dva dospělí samci jsou schopni takto ko-
operovat. Naštěstí u nás se to podařilo a po 

vyjasnění hierarchických záležitostí je situace ve 
skupině stabilní a pohodová. U tamarínů pinčích 
(Saguinus oedipus) se podařil odchov dvojčat.

V pravidelných odchovech pokračujeme i u obou 
klokanů, rudokrkých (Macropus rufogriseus) 
a rudých (Macropus rufus).

Chovatelským úspěchem je i odchov samičky 
přímorožce šavlorohého (Oryx dammah), který 
je zařazen do Evropských záchranných progra-
mů. Samice na jaře opustí naši zoo, aby rozšířila 
chovné stádo oryxů v zahraničí.

Stejně tak obě skupinky tamarínů, pinčích (Sa-
guinus oedipus) i žlutorukých (

se rozrostly o mláďata. Skupinka tamarínů 
žlutorukých (žlutorukých (

matka, otec, sourozenci z předešlých vrhů 
a dokonce i děda. Není to zcela obvyklé, a dokonce i děda. Není to zcela obvyklé, 

že dva dospělí samci jsou schopni takto ko-že dva dospělí samci jsou schopni takto ko-
operovat. Naštěstí u nás se to podařilo a po operovat. Naštěstí u nás se to podařilo a po 

vyjasnění hierarchických záležitostí je situace ve 
skupině stabilní a pohodová. U tamarínů pinčích 
(Saguinus oedipus

V pravidelných odchovech pokračujeme i u obou V pravidelných odchovech pokračujeme i u obou 
klokanů, rudokrkých (klokanů, rudokrkých (
a rudých (a rudých (

Chovatelským úspěchem je i odchov samičky Chovatelským úspěchem je i odchov samičky 
přímorožce šavlorohého (přímorožce šavlorohého (
je zařazen do Evropských záchranných progra-je zařazen do Evropských záchranných progra-
mů. Samice na jaře opustí naši zoo, aby rozšířila mů. Samice na jaře opustí naši zoo, aby rozšířila 
chovné stádo oryxů v zahraničí.

Ukončili jsme chov muflonů 
(Ovis aries musimon)
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Sitatunga západoafrická
(Tragelaphus speeki gratus)

Tamaríni žlutorucí (Saguinus midas) 
letos překvapili trojčaty

I u zeber Chapmanových (Equus quagga chapmanni)
zaznamenáváme pravidelné odchovy

O letošním Dni dětí přišel na svět malý kočkodan zelený
 (Chlorocebus sabaeus) Tyrion

Klokani rudí (Macropus rufus) 
každoročně potěší mládětem
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Novinkou je ježek pygmy africký (Atelerix 
albiventris/Atelerix algirus), což je kříženec 
dvou druhů ježků vyšlechtěný speciálně pro 
chov v zajetí jako mazlíček. Jedná se o albína 
a děti se s ním mohou seznámit osobně v rámci 
vzdělávacích programů a příměstských táborů.

V dubnu do Zoo Hodonín přišla skupinka lemurů 
černých (Eulemur macaco macaco). U těchto 
zvířat je patrný výrazný pohlavní dimorfi smus. 
Samec je černý, ale samice mají srst hnědou. 
Jsou to milá, živá zvířata, která jsou díky svým 
veselým kouskům u návštěvníků velmi oblíbená.

V pavilonu opic jsme symbolicky na Den dětí 
přivítali nového člena tlupy kočkodanů zelených 
(Chlorocebus sabaeus). O pár týdnů později byl 
také slavnostně pokřtěn.

Dalším přírůstkem pak byl sameček zebry 
Chapmanovy (Equus quagga chapmanni). 

Pár lva jihoafrického (Panthera leo krugeri) 
v nové expozici pavilonu velkých koček

Ježek pygmy africký 
(Atelerix albiventris/Atelerix algirus) 

Ukončili jsme chov mufl onů. Po asanaci výběhu 
bychom tato zvířata rádi nahradili novým, zají-
mavějším druhem.
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Vzácný odchov – oryx šavlorohý 
(Oryx dammah)
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Ptáci
Na chovatelském úseku ptáků bylo v letošním 
roce hlavním cílem doplnit liché jedince a rozšířit 
kolekci ptáků o nové atraktivní a zajímavé druhy. 
Mezi nejcennější ptačí přírůstky patří nepochybně 
náš odchov ary zelenokřídlého (Ara chloroptera) 
a majny Rothschildovy (Leucopsar Rothschildi). 

Další velmi cenné druhy přibyly do naší kolekce 
sov: sovice krahujová (Surnia ulula) přišla ze Zoo 
Ostrava, výreček bělolící (Ptilopsis granti) ze 
Zoo Liberec, čejka australská (Vanellus miles) ze 
Zoo Dvůr Králové nebo např. satyr Temminckův 
(Tragopan temminckii) ze Zoo Ostrava. 

V naší kolekci sov se nám letos podařilo opět 
rozmnožit sýčky obecné (Athene noctua), sovy 
pálené (Tyto alba) a výry velké (Bubo bubo). 
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. Cel-

kem jsme takto předali 16 odchovaných mláďat. 
Velkým osvěžením sovích expozic byl příchod 
dvou samic puštíka brýlatého (Spectacled Owl) 
ze Zoo Praha. 

Z vodních ptáků jsme rozmnožili kachničky man-
darinské (Aix galericulata), kachničky karolinské 
(Aix sponsa) a kachničky šedoboké (Callonetta 
leucophrys). 

Do kolekce papoušků přibyl coby nový druh 
traváček modrohlavý (Neophema splendida). 
V současné době chováme pouze dvě samice 
tohoto druhu a v nejbližší době je budeme do-
plňovat samci. 

Dalším novým a velmi zajímavým druhem je 
ledňák obrovský (Dacelo novaeguineae), kte-
rého jsme získali ze soukromého chovu, a dále 
slípka šedohlavá (Porphyrio poliocephalus), již 
jsme získali ze Zoo Ostrava. 

Dále jsme dopárovali liché jedince a vytvořili 
chovu schopné páry např. u jeřába mandžus-
kého (Grus japonensis), kterého jsme přivezli 
z německé zoologické zahrady. 

Nejcennějších odchovů jsme se letos dočkali u párů ary zelenokřídlého (Ara chloroptera) 
a majny Rothschildovy (Leucopsar Rothschildi)
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Čejka australská (Vanellus miles) 



Zoologická zahrada Hodonín / Zoological Garden Hodonín | 20

Druhem, jehož chov jsme defi nitivně ukončili, je 

čejka chocholatá (Vanellus vanellus). Předali jsme 

ji kolegům do Zoo Dvůr Králové.

Bohužel na úseku ptáků došlo i k několika úhy-

nům. Z těch významnějších to byly: výreček malý 

(Otus scops), jeřáb mandžuský (Grus japonensis) 

a toko rudozobý (Tockus erythrorhynchus).

V neposlední řadě jsme odchovali několik běž-

nějších druhů ptáků, jakými jsou např. : papoušek 

vlnkovaný (Melopsittacus undulatus), papoušek 

nádherný (Polytelis swainsonii), zebřička pestrá 

(Taeniopygia guttata), rýžovník šedý (Padda 

oryzivora), pásovník dlouhoocasý (Poephila 

acuticauda), amadina Gouldové (Chloebia 

gouldiae), páv korunkatý (Pavo cristatus), bažant 

diamantový (Chrysolophus amherstiae) a chů-

vička japonská (Lonchura striata f. domestica).

V dalším roce budeme pokračovat v doplňování 

lichých jedinců a postupném systematickém roz-

šiřování chovu ptáků.

Dvě samičky puštíka brýlatého 
(Pulsatrix perspicillata) - novinka v naší zoo

Ledňák obrovský (Dacelo novaeguineae) 
– další nový druh v Zoo Hodonín
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Soví expozici letos obohatil 
i vzácný výreček bělolící (Ptilopsis granti)
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Slípka šedohlavá (Porphyrio poliocephalus) 
– další novinka v ptačích expozicích

Satyr Temminckův (Tragopan temminckii) 
– nový druh v Zoo Hodonín
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Plazi
Ukončili jsme chov varanů a nahradili je 

ještěrem s exotickým názvem teju žakruarú 

(Tupinambis teguixin). Jedná se o chovnou 

skupinu jednoho samce a dvou samic. 

Novinkou je také agama osadní (Agama aga-

ma) a gekon Ulikovského (Gekko ulikovskii). 

Z prostorových důvodů jsme se u agamy roz-

hodli pro chov pouze jednoho jedince. Samice 

jsou barevně nezajímavé. Zato samci se v do-

spělosti krásně vybarvují. Tito afričtí krasavci 

mají modré tělo a oranžovou hlavu. Volba tedy 

padla na zvíře samčího pohlaví. Letos se nám 

podařilo odchovat několik mláďat chameleona 

jemenského (Chamaeleo calyptratus). Během 

jarního období nám bohužel uhynulo několik 

želv. Na vině bylo patrně špatné přezimování. 

Mláďata chameleona jemenského
(Chamaeleo calyptratus)

Ještěr s exotickým názvem teju žakruarú 
(Tupinambis teguixin) je novinkou v teráriích
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Ryby
I v letošním roce jsme se snažili zatraktivnit 
mořská akvária nákupem dalších živočichů. 
Z ryb si mohou návštěvníci nově prohlédnout 
hranobřicha Bennettova (Canthigaster bennetti), 
komorníka černoocasého (Dascyllus melanurus), 
pyskouna (Pseudocheilinus hexataenia), sapína 
zeleného (Chromis viridis), kněžíka vroubeného 
(Halichoeres marginatus), bodloka proužko-
vaného (Acanthurus lineatus), bradáče šupino-
ploutvého (Pseudanthias squamipinnis), slizouna 
dvoubarevného (Ecsenius bicolor) či vřeténku 
mramorovanou (Synchiropus marmoratus). Větší 
reefová i menší mořská nádrž tak ožily spoustou 
barev.

Do sladkovodních akvárií přibylo také několik 
nových druhů. Byli to parmička pětipruhá (Punti-
us pentazona), parmoun siamský (Crossocheilus 
siamensis), glyptoper velkoploutvý (Glypt-
operichthys gibbiceps), razbora klínoskvrnná 
(Trigonostigma heteromorpha), pancéřníček 
kropenatý (Megalechis thoracata), parmička 
nádherná (Puntius conchonius), perlovka červená 
(Hemichromis bimaculatus) a pestřenec červený 
(Pelvicachromis pulcher).

Kněžík vroubený 
(Halichoeres marginatus)

Bodlok proužkovaný 
(Acanthurus lineatus)

Hranobřich Bennettův 
(Canthigaster bennetti)

Bradáč šupinoploutvý 
(Pseudanthias squamipinnis)
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Letos se v mořském akváriu rozmnožila 
sasanka čtyřbarevná (Entacmaea quadricolor)

Bezobratlí
Do mořských akvárií kromě ryb přibylo i několik 
bezobratlých živočichů. Návštěvníci mohou spa-
třit dva druhy hvězdic, Fromia sp. a Archaster 
angulatus, dva druhy ježovek - ježovku diadé-
movou (Diadema setosum) a ježovku kulovitou 
(Mespilia globulus) - a dva druhy korýšů, krevetu 
pruhovanou (Lysmata amboinensis) a krevetu 
Wurdemannovu (Lysmata wurdemanni). Někteří 
z těchto živočichů tráví větší část dne v úkrytech 
nebo se snaží alespoň maskovat, např. ježovka 
kulovitá (Mespilia globulus) se „zdobí“ různými 
ulitami a kamínky, aby splynula s živými kameny 
v akváriu. 

Rozšířili jsme i sbírku korálů, a to o merulínu 

plochou (Merulina ampliata), turbinatku (Eu-
phyllia sp.), větevníka (Acropora sp.) a stolon 
(Coelogorgia spp). Během léta však bohužel 
došlo k výpadku chladicího zařízení. Nešťastnou 
shodou okolností nám byly dodány dva nové 
nefunkční přístroje. Než se nám podařilo tep-
lotu v nádržích snížit na požadované hodnoty, 
většina tvrdých korálů uhynula, další utrpěli 
natolik, že uhynuli během následujících týdnů. 
Tvrdé korály jsou jedny z nejcitlivějších živočichů 
v nádržích, jsou velmi náchylné na sebemenší 
změny hodnot vody. 

Na vzdělávacím centru se děti nově mohou 
seznámit s achatinou žravou (Achatina fulica) 
a mnohonožkou (Spirostreptus giganteus). 
Setkat se s nimi mohou v rámci vzdělávacích 
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programů, zájmových kroužků a dalších aktivit. 

Do sladkovodních akvárií jsme zakoupili plže 

surmovku vražednou (Clea helena), která nám 

pomáhá vypořádat se s plevelnými vodními 

plži v nádržích. Ti se často přemnoží a pak ničí 

rostliny či ucpávají čerpadla, čímž komplikují 

práci chovatelům.

Návštěvníci se mohli během letošního roku se-

známit se dvěma druhy zástupců z hmyzí říše, 

a to s pakobylkou indickou (Carausius morosus) 

a strašilkou australskou (Extatosoma tiaratum). 

U strašilek se nám podařil i početný odchov. 

Vzhledem k poměrně krátkému životnímu cyklu 

těchto zvířat se během roku vystřídá v expozici 

i několik druhů bezobratlých.

Akvária 
I v roce 2014 jsme se snažili o zlepšení život-
ních podmínek zvířat, pracovních podmínek 
chovatelů a zároveň zatraktivnění nádrží pro 
návštěvníky. Věříme, že alespoň z části se 
nám podařilo splnit od každého úkolu. Byla 
dokončena výměna osvětlení nad sladkovod-
ními nádržemi. Staré zářivky byly nahrazeny 
LED osvětlením. Je lehčí, úspornější, praktičtější 

a bezpečnější při manipulaci. 

K oživení a snad i zatraktivnění přispěla úprava 

pozadí v několika akváriích, kdy jsme tapetu 

nahradili trojrozměrným pozadím. Zároveň jsme 

u části akvárií nahradili stávající fi ltrace vnějšími 

fi ltry. Pořídili jsme také nové druhy vodních rostlin 

a rozšířili počet těch stávajících. Rostliny posky-

tují rybkám potravu i úkryt. Je obdivuhodné jak 

i poměrně velké ryby, např. nožovec velký (Chi-

tala chitala), jsou schopny „zmizet“ v porostu.

Akvária nyní zdobí i skalára amazonská 
(Pterophylum scallare)
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Breeding
In the section of mammals we carried out two major shifts. First we removed a spotted jaguar 
male Ašok and brought a black male Tito from the St. Petersburg Zoo. There were no changes 
required with other beasts - the couples of Amur tigers and Transvaal lions get on very well, 
mated several times. With numerous animals we had successful breedings. The red-handed 
tamarins had triplets, top-cotton tamarins twins. Other breedings were with red-necked wallabies 
and red kangaroos, also with West-African sitatunga. A major breeding success was a female 
scimitar-horned oryx. In April acquired a group of black lemurs. We discontinued keeping of 
moufl ons.

In the breeding section of birds our main objective was to pair the odd individuals and diversify 
the bird collection by new species. We also succeeded in numerous rearings the top valued of 
which is a red-and-green macaw and Rothschild’s mynah. Again, we managed to reproduce 
little owls, European barn owls and Eurasian eagle owls. We also reproduced several less unique 
bird species. The parrot collection was enriched by a scarlet-chested parrot. Another new kind is 
a laughing kookabura. Our collection of owls is also proud of some rare new species: northern 
hawk owl, northern white-faced owl, masked lapwing or Temminck’s tragopan. 

We completed a couple of manchurian crane. In case of reptiles there is a new couple of 
common tegu lizard. In the fi sh section we made both fresh and sea water acquariums more 
attractive and purchased new species.

Piraňa Nattererova 
(Pygocentrus nattereri)

SUMMARY



Zoologická zahrada Hodonín / Zoological Garden Hodonín | 28

PŘEHLED JEDNOTLIVÝCH 
DRUHŮ ZVÍŘAT CHOVANÝCH 
V ROCE 2014

SAVCI - Mammalia
Název Species stav 

k 1. 1. 2014
narození 

Birth
příchod
Arrival

úhyn
Death

odchod
Departure

stav 
k 31. 12. 2014

adax 
Addax nasomaculatus 

EEP, ISB, RDB=CR, 
CITES=I 1.3  0.1  1.2

antilopa losí
Taurotragus oryx RDB=LC 0.1  1.1   1.2

činčila vlnatá - domestikovaná forma
Chinchilla lanigera 1.3   3.1 0.2  

gibon lar
Hylobates lar EEP,RDB=LR,CITES=I 0.1     0.1

gueréza pláštíková
Colobus guereza ESB,RDB=LR 1.0   1.0   

jaguár
Panthera onca ESB,RDB=NT,CITES=I 1.1    1.0 0.1

jaguár - černá forma
Panthera onca ESB,RDB=NT,CITES=I 1.1  1.0   2.1

ježek - hybrid
Atelerix albiventris x algirus   0. 0. 1   0. 0. 1

kiang
Equus kiang ISB,RDB=LR 1.1     1.1

klokan rudokrký
Macropus rufogriseus RDB=LR 0.2 1.1 1.0  1.2 1.1

klokan rudý
Macropus rufus ESB,RDB=LR 1.2 0. 1. 1   0.1 1. 2. 1

kočkodan zelený
Chlorocebus sabaeus RDB=LC 1.4 1.0    2.4

koza domácí - kamerunská
Capra hircus 1.3  1.2 1.0 0.3 1.2

králík domácí
Oryctolagus cuniculus v. edulis 1.2     1.2

lama krotká
Lama glama 2.3 1.0   2.0 1.3

lemur černý
Eulemur macaco EEP,ISB,RDB=VU,CITES=I   2.3  1.0 1.3

lev berberský
Panthera leo leo RDB=VU 1.1    1.0 0.1

lev jihoafrický
Panthera leo krugeri RDB=VU 1.1     1.1

medvěd malajský
Helarctos malayanus ESB,RDB=VU,CITES=I 0.1     0.1

morče domácí
Cavia porcellus 1.1     1.1
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Název Species stav 
k 1. 1. 2014

narození 
Birth

příchod
Arrival

úhyn
Death

odchod
Departure

stav 
k 31. 12. 2014

muflon
Ovis aries musimon 1.2 2.0  0.1 3.1  

oryx jihoafrický
Oryx gazella RDB=LC 3.0   3.0   

osmák degu
Octodon degus RDB=LR 1.3     1.3

ovce domácí - kamerunská
Ovis aries aries 0.2 1.0 0.2  1.0 0.4

ovce domácí - ouessantská
Ovis aries aries 0.5     0.5

pes domácí
Canis familiaris 0.1     0.1

přímorožec šavlorohý
Oryx dammah EEP,ISB,RDB=EW,CITES=I 1.2 0.1    1.3

rys karpatský
Lynx lynx carpaticus ESB,CROH=SOH,RDB=NT 1.0     1.0

rys ostrovid
Lynx lynx ESB,CROH=SOH,RDB=NT 1.0     1.0

sitatunga západoafrická
Tragelaphus spekii gratus ESB,RDB=LC 2.7 2. 2. 2   1.5 3. 4. 2

surikata
Suricata suricatta RDB=LR 4.4    2.1 2.3

šimpanz
Pan troglodytes ESB,RDB=EN,CITES=I 2.3     2.3

tamarín pinčí
Saguinus oedipus EEP,ISB,RDB=CR,CITES=I 1.1 1.3    0.2 2.2

tamarín vousatý
Saguinus imperator subgrisescens EEP,ISB,RDB=LC 0.2   0.1  0.1

tamarín žlutoruký
Saguinus midas ESB,RDB=LC 3.2 1. 0. 3  0. 0. 1 1.1 3. 1. 3

tygr ussurijský
Panthera tigris altaica EEP,ISB,RDB=EN,CITES=I 1.1     1.1

vari černobílý
Varecia variegata EEP,ISB,RDB=CR,CITES=I 3.1   1.0 2.0 0.1

velbloud dvouhrbý - domácí
Camelus bactrianus RDB=CR 1.1     1.1

vlk hřivnatý
Chrysocyon brachyurus EEP,ISB,RDB=NT 1.1     1.1

zebra Chapmanova
Equus quagga chapmanni RDB=LC 1.3 1.0    2.3

zubr evropský
Bison bonasus bonasus EEP,ISB,RDB=EN 0.2     0.2

amadina diamantová
Emblema guttata RDB=NT   0. 0. 6  0. 0. 6  

PTÁCI - AvesPTÁCI - Aves
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Název Species stav 
k 1. 1. 2014

narození 
Birth

příchod
Arrival

úhyn
Death

odchod
Departure

stav 
k 31. 12. 2014

amadina Gouldové
Chloebia gouldiae RDB=EN  0. 0. 3 3.4 0.1 3. 3. 3  

amazoňan kubánský
Amazona leucocephala RDB=NT,CITES=I 1. 2. 1   0. 0. 1 0.1 1.1

amazoňan pomoučený
Amazona farinosa RDB=LC 1.1     1.1

ara červenoramenný
Diopsittaca nobilis RDB=LC   1.1   1.1

ara vojenský
Ara militaris ISB,RDB=VU,CITES=I 1.1     1.1

ara zelenokřídlý
Ara chloroptera RDB=LC 1.1 1.0   1.0 1.1

ara zelený
Ara ambigua EEP,RDB=EN,CITES=I 1.1     1.1

bažant diamantový
Chrysolophus amherstiae RDB=LC 1.3   0. 1. 3  1.2

čáp bílý
Ciconia ciconia CROH=OH,RDB=LC 0.1     0.1

čečetka zimní
Acanthis fl ammea RDB=LC 0. 0. 4   0. 0. 1 0. 0. 3  

čejka australská
Vanellus miles RDB=LC   1.1   1.1

čejka chocholatá
Vanellus vanellus RDB=LC 1.0    1.0  

čírka dvouskvrnná
Anas formosa RDB=VU 1.1    0.1 1.0

čížek lesní
Carduelis spinus RDB=LC 1.0   1.0   

dlask tlustozobý
Coccothraustes coccothraustes RDB=LC 0.1  1.0  1.1  

emu hnědý
Dromaius novaehollandiae RDB=LC 1.1     1.1

holub dvoubarvý
Ducula bicolor RDB=LC 2.0  1.1  2.0 1.1

holub chocholatý
Ocyphaps lophotes RDB=LC 1.1    1.1  

holub nikobarský
Caloenas nicobarica RDB=NT,CITES=I 3.1  0.1 1.0  2.2

holub rudoprsý
Gallicolumba crinigera ESB,RDB=EN 3.0   1.0  2.0

hrdlička divoká
Streptopelia turtur RDB=LC 0. 0. 2   0. 0. 1 0. 0. 1  

hýl obecný
Pyrrhula pyrrhula RDB=LC 1.1    1.1  

chůvička japonská
Lonchura striata var. domestica  0. 0. 4 3.2 0. 0. 1 3. 2. 4  

jeřáb mandžuský
Grus japonensis EEP,ISB,RDB=EN,CITES=I 1.0  0.1 0.1  1.0

jeřáb panenský
Anthropoides virgo RDB=LC 2.2    1.1 1.1



31 | Výroční zpráva 2014 / The Annual Report 2014

Název Species stav 
k 1. 1. 2014

narození 
Birth

příchod
Arrival

úhyn
Death

odchod
Departure

stav 
k 31. 12. 2014

kachna divoká
Anas platyrhynchos RDB=LC 0. 0. 10   0. 0. 1  0. 0. 9

kachnička karolinská
Aix sponsa RDB=LC 3.3 1. 1. 6  0. 0. 11 1. 0. 6 3.4

kachnička mandarinská
Aix galericulata RDB=LC 2.2 0. 0. 8  0. 0. 9 0. 0. 8 2.2

kachnička šedoboká
Callonetta leucophrys RDB=LC 0.1 0. 0. 5 3.2 0. 0. 2 0. 1. 5 3.2

kalous ušatý
Asio otus RDB=LC 0. 0. 2     0. 0. 2

kanár domácí
Serinus canaria f. domestica   2.2  2.2  

konopka obecná
Acanthis cannabina RDB=LC 0. 0. 2   0. 0. 1 0. 0. 1  

korela chocholatá
Nymphicus hollandicus RDB=LC 1. 1. 3  1.0  1.1 1. 0. 3

kraska červenozobá
Urocissa erythrorhyncha RDB=LC 0.1  1.0   1.1

krkavec velký
Corvus corax CROH=OH,RDB=LC 1.1     1.1

ledňák obrovský
Dacelo novaeguineae RDB=LC   1.0  1.0  

leskoptev purpurová
Lamprotornis purpureus RDB=LC 1.1     1.1

loskuták posvátný
Gracula religiosa RDB=LC 1.1   0. 0. 2  1.1

majna Rothschildova
Leucopsar rothschildi EEP,RDB=CR,CITES=I 1.1 0.1  0. 0. 1 0.1 1.1

mandelík hajní
Coracias garrulus CROH=KOH,RDB=NT 2.2  0.1 0.1  2.2

nandu pampový
Rhea americana RDB=NT 1.1     1.1

papoušek kouřový
Polytelis anthopeplus RDB=LC 0.1     0.1

papoušek nádherný
Polytelis swainsonii RDB=VU 2.2 0. 0. 4   1. 1. 4 1.1

papoušek různobarvý
Eclectus roratus RDB=LC 1.1     1.1

papoušek vlnkovaný
Melopsittacus undulatus RDB=LC 0. 0. 34 0. 0. 9  0. 0. 9 0. 0. 14 0. 0. 21

pásovník dlouhoocasý
Poephila acuticauda RDB=LC  0. 0. 2 2. 2. 2 1. 0. 1 1. 2. 3  

páv korunkatý
Pavo cristatus RDB=LC 1.1 0. 0. 5   0. 0. 5 1.1

plameňák karibský
Phoenicopterus ruber RDB=LC 10.11     10.11

plameňák růžový
Phoenicopterus ruber roseus RDB=LC 1.3     1.3

pštros dvouprstý
Struthio camelus RDB=LC,CITES=I 1.0     1.0
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Název Species stav 
k 1. 1. 2014

narození 
Birth

příchod
Arrival

úhyn
Death

odchod
Departure

stav 
k 31. 12. 2014

puštík bělavý pobaltský
Strix uralensis liturata CROH=KOH,RDB=LC 1.1     1.1

puštík bradatý
Strix nebulosa lapponica RDB=LC 1.1     1.1

puštík brýlatý
Pulsatrix perspicillata RDB=LC   0.2   0.2

puštík obecný
Strix aluco RDB=LC 0. 0. 2     0. 0. 2

rýžovník šedý
Padda oryzivora RDB=VU  0. 0. 7 1. 1. 2 1. 0. 1 0. 1. 9  

satyr Temminckův
Tragopan temminckii RDB=LC   0. 0. 2   0. 0. 2

slípka modrá
Porphyrio porphyrio poliocephalus RDB=LC   1.1   1.1

sojka obecná
Garrulus glandarius RDB=LC 0.1    0.1  

sova pálená
Tyto alba CROH=SOH,RDB=LC 1. 1. 1 0. 0. 11   0. 0. 11 1. 1. 1

sovice krahujová
Surnia ulula RDB=LC   0.1   0.1

sovice sněžní
Nyctea scandiaca RDB=LC 1.1     1.1

stehlík obecný
Carduelis carduelis RDB=LC 0. 0. 2   0. 0. 1 0. 0. 1  

sýc rousný
Aegolius funereus CROH=SOH,RDB=LC 1.1  0.1  0.1 1.1

sýček obecný
Athene noctua CROH=SOH,RDB=LC 2.1 0. 0. 7 0.1 1.0 0. 0. 7 1.2

toko rudozobý 
Tockus erythrorhynchus RDB=LC 1.0  0.1 0.1  1.0

traváček modrohlavý
Neophema splendida RDB=LC   0.2   0.2

tukan obrovský
Ramphastos toco ESB,RDB=LC 1.1     1.1

turako chocholatý
Tauraco persa buffoni RDB=LC 1.1     1.1

výr velký
Bubo bubo CROH=OH,RDB=LC 1.1 0. 1. 1   0. 1. 1 1.1

výreček bělolící
Ptilopsis leucotis RDB=LC   1.0   1.0

výreček malý
Otus scops CROH=KOH,RDB=LC 1.1   0.1  1.0

zebřička pestrá 
Taeniopygia guttata RDB=LC  0. 0. 4 1.9 0.3 1. 6. 4  

zoborožec šedolící
Ceratogymna brevis RDB=LC 1.1     1.1

zrzohlávka rudozobá
Netta rufi na CROH=SOH,RDB=LC 2.2   0.1  2.1

žako šedý
Psittacus erithacus RDB=NT 1.1     1.1
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Název Species stav 
k 1. 1. 2014

narození 
Birth

příchod
Arrival

úhyn
Death

odchod
Departure

stav 
k 31. 12. 2014

agama osadní 
Agama agama   1.0   1.0

gekon Ulikovského 
Gekko ulikovskii   0. 0. 1   0. 0. 1

gekončík noční
Eublepharis macularius

1.3     1.3

hroznýš královský
Boa constrictor

1.2     1.2

chameleon jemenský
Chamaeleo calyptratus

1.2 2. 2. 1  0. 2. 14 2. 0. 1 1.2

kajmánek trpasličí
Paleosuchus palpebrosus

RDB=LR 0.1     0.1

korálovka pruhovaná
Lampropeltis getula californiae

RDB=LC 0. 0. 1     0. 0. 1

korálovka sedlatá
Lampropeltis triangulum

0. 0. 1     0. 0. 1

krajta královská
Python regius

RDB=LC 0. 1. 1     0. 1. 1

leguán kubánský
Cyclura nubila nubila

ISB,RDB=VU,CITES=I 1.1     1.1

okadie čínská
Ocadia sinensis

RDB=EN 0. 0. 2     0. 0. 2

teju žakruarú 
Tupinambis teguixin

  1.2   1.2

užovka červená
Pantherophis guttatus

2.2   1.0  1.2

užovka tenkoocasá
Orthriophis taeniurus

0. 0. 1     0. 0. 1

varan Gouldův
Varanus gouldii

1.0   1.0   

želva bahenní
Emys orbicularis

CROH=KOH,RDB=LR 0.1   0.1   

želva kaspická
Mauremys caspica

1.1   1.1   

želva nádherná
Trachemys scripta elegans

RDB=LR 0. 0. 20     0. 0. 20

želva ostruhatá
Centrochelys sulcata

RDB=VU 0.1     0.1

želva stepní
Testudo horsfieldii

RDB=VU 0.2   0.2   

želva trojkýlná
Chinemys reevesii

RDB=EN 0. 0. 2     0. 0. 2

želva vroubená
Testudo marginata

RDB=LR 4.1     4.1

želva zelenavá
Testudo hermanni

RDB=NT 3.0   1.0 1.0 1.0

želva žlutohnědá
Testudo graeca

RDB=VU 0. 0. 1   0. 0. 1   

afrotetra konžská
Phenacogrammus interruptus 0. 0. 1

PLAZI - Reptilia
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Název Species stav 
k 1. 1. 2014

narození 
Birth

příchod
Arrival

úhyn
Death

odchod
Departure

stav 
k 31. 12. 2014

bichirek úhořovitý
Erpetoichthys calabaricus 0. 0. 2

bodlok pestrý
Paracanthurus hepatus 0. 0. 1

bodlok proužkovaný
Acanthurus lineatus 0. 0. 1

bodlok žlutý
Zebrasoma fl avescens 0. 0. 1

bradáč šupinoploutvý
Pseudanthias squamipinnis 0. 0. 8

cichlidka Marlierova
Julidochromis marlieri RDB=LC 0. 0. 5

čichavec perleťový
Trichogaster leerii 0. 0. 2

čichavec šedý
Trichopodus trichopterus 0. 0. 6

glyptoper velkoploutvý
Glyptoperichthys gibbiceps 0. 0. 4

hlaváč oranžovoskvrnný
Valenciennea puellaris 0. 0. 1

hranobřich Bennettův
Canthigaster bennetti 0. 0. 1

jehla pruhovaná
Dunckerocampus dactyliophorus RDB=DD 0. 0. 1

kančík
Heros sp. 0. 0. 6

kančík citronový
Amphilophus citrinellus 0. 0. 20

klaun očkatý
Amphiprion ocellaris 0. 0. 2

klipka Kleinova
Chaetodon kleinii 0. 0. 1

kněžík vroubený
Halichoeres marginatus 0. 0. 1

kolosoma brazilská
Colossoma macropomum 0. 0. 6

komorník černoocasý
Dascyllus melanurus 0. 0. 5

králíčkovec liščí
Siganus vulpinus 0. 0. 1

krunýřovec
Ancistrus sp. 0. 0. 9

labeo červenoploutvé
Epalzeorhynchos frenatum 0. 0. 1

neonka červená
Paracheirodon axelrodi 0. 0. 36

neonka obecná
Paracheirodon innesi 0. 0. 3

nožovec velký 
Chitala chitala RDB=NT 0. 0. 1

RYBY - Pisces
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Název Species stav 
k 1. 1. 2014

narození 
Birth

příchod
Arrival

úhyn
Death

odchod
Departure

stav 
k 31. 12. 2014

nožovka běločelá
Apteronotus albifrons 0. 0. 5

ostnovec leopardí
Ctenopoma acutirostre 0. 0. 5

pancéřníček kropenatý
Megalechis thoracata 0. 0. 2

pancéřníček panda
Corydoras panda 0. 0. 10

pancéřníček skvrnitý
Corydoras paleatus 0. 0. 10

pancéřníček Sterbův
Corydoras sterbai 0. 0. 2

pancéřníček zelený
Corydoras aeneus 0. 0. 6

parmička nádherná
Puntius conchonius 0. 0. 8

parmička pětipruhá
Puntius pentazona 0. 0. 5

parmička zlatá
Puntius semifasciolatus „schuberti“ 0. 0. 8

parmoun siamský
Crossocheilus siamensis 0. 0. 2

parmovec příčnopruhý
Sphaeramia nematoptera 0. 0. 2

perlovka červená
Hemichromis bimaculatus 0. 0. 2

peřovec skvrnitý
Synodontis eupterus RDB=LC 0. 0. 1

pestřenec červený
Pelvicachromis pulcher 0. 0. 6

pestřenec tanganický
Neolamprologus brichardi RDB=LC 0. 0. 32

piraňa Nattererova
Pygocentrus nattereri 0. 0. 4

pyskoun šestipruhý
Pseudocheilinus hexataenia 0. 0. 1

razbora klínoskvrnná
Trigonostigma heteromorpha 0. 0. 15

sapín zelený
Chromis viridis 0. 0. 3

sapínek zlatoocasý
Chrysiptera parasema 0. 0. 4

sapínovec žlutofi alový
Pictichromis paccagnellae 0. 0. 1

sekavka pákistánská
Botia lohachata 0. 0. 4

sekavka proužkovaná
Botia striata 0. 0. 11

skalára amazonská
Pterophyllum scalare 0. 0. 8

slizoun dvoubarevný
Ecsenius bicolor 0. 0. 1

terčovec červený
Symphysodon discus 0. 0. 9
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Název Species stav 
k 1. 1. 2014

narození 
Birth

příchod
Arrival

úhyn
Death

odchod
Departure

stav 
k 31. 12. 2014

tetra kosočtverečná
Hyphessobrycon anisitsi 0. 0. 1

tlamovec africký
Cynotilapia afra RDB=LC 0. 0. 7

tlamovec Duboisův
Tropheus duboisi RDB=VU 0. 0. 4

tlamovec Füllebornův
Labeotropheus fuelleborni RDB=LC 0. 0. 5

tlamovec modrožlutý
Metriaclima estherae 0. 0. 13

tlamovec příčnopruhý
Maylandia zebra 0. 0. 2

tlamovec žlutý
Labidochromis yellow RDB=LC 0. 0. 1

trnovec bělopruhý
Platydoras costatus 0. 0. 1

vrubozubec paví
Astronotus ocellatus 0. 0. 6

vřeténka
Synchiropus marmoratus 0. 0. 1

vřeténka mandarínská
Synchiropus splendidus 0. 0. 1

živorodka duhová
Poecilia reticulata 0. 0. 27

živorodka ostrotlamá - Black Molly
Poecilia sphenops 0. 0. 29

žralok černoploutvý
Carcharhinus melanopterus ESB,RDB=LR 1.1

sklípkan korálkový
Acanthoscurria geniculata 0. 0. 1

sklípkan
Acanthoscurria sp. 0. 0. 1

větevník
Acropora sp. 0. 0. 9

achatina žravá
Achatina fulica 0. 0. 2

hvězdice
Archaster angulatus 0. 0. 1

sklípkan kadeřavý
Brachypelma albopilosum 0. 0. 1

sklípkan Smithův
Brachypelma smithi 0. 0. 1

útesovník vidličnatý
Caulastraea furcata 0. 0. 2

surmovka vražedná
Clea helena 0. 0. 7

BEZOBRATLÍ - Evertebrata

PARYBY - Chondrichthyes
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1. 1. 2014 31. 12. 2014
 Species Specimens Species Specimens

Plazi (Reptilia) 21 62 19 57

Ptáci (Aves) 60 198 58 174

Savci (Mammalia) 39 116 37 111

Bezobratlí (Invertebrata) 23 42 28 52

Paryby (Chondrichthyes) 1 2 1 2

Ryby (Pisces) 53 314 66 391

Celkem (Total) 197 734 209 787

Stavy zvířat 2014
Census of animals 2014

Název Species stav 
k 1. 1. 2014

narození 
Birth

příchod
Arrival

úhyn
Death

odchod
Departure

stav 
k 31. 12. 2014

stolon
Coelogorgia sp. 0. 0. 1

ježovka diadémová
Diadema setosum 0. 0. 1

útesovník bodavý
Echinopora lamellosa 0. 0. 1

sasanka čtyřbarevná
Entacmaea quadricolor 0. 0. 3

strašilka australská
Extatosoma tiaratum 0. 0. 1

Fromia sp. 0. 0. 1

okulína kuželovitá
Galaxea fascicularis 0. 0. 1

útesovník pichlavý
Hydnophora exesa 0. 0. 1

laločnice
Lobophytum sp. 0. 0. 5

kreveta pruhovaná
Lysmata amboinensis 0. 0. 2

krevetka Wurdermannova
Lysmata wurdemanni 0. 0. 1

ježovka kulovitá
Mespilia globulus 0. 0. 1

montipóra
Montipora confusa 0. 0. 1

houbovník kaktusový
Pavona cactus 0. 0. 1

sklípkan ohnivý
Psalmopoeus irminia 0. 0. 1

korálovník indočínský
Rhodactis indosinensis 0. 0. 1

laločnice
Sarcophyton sp. 0. 0. 1

mnohonožka
Spirostreptus giganteus 0. 0. 2

pórovník různotvarý
Stylophora pistillata 0. 0. 1
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Ohrožené druhy fauny České republiky
Protected species of our Fauna

1 ptáci čáp bílý Ciconia ciconia OH

2  krkavec velký Corvus corax OH

3  mandelík hajní Coracias garrulus KOH

4  zrzohlávka 
rudozobá Netta rufi na SOH

5 plazi želva bahenní Emys orbicularis KOH

6 ptáci puštík bělavý 
pobaltský Strix uralensis liturata KOH

7 savci rys karpatský Lynx lynx carpaticus SOH

8  rys ostrovid Lynx lynx SOH

9 ptáci sova pálená Tyto alba SOH

10  sýc rousný Aegolius funereus SOH

11  sýček obecný Athene noctua SOH

12  výr velký Bubo bubo OH

13  výreček malý Otus scops KOH

OH - ohrožený druh
SOH - silně ohrožený druh
KOH - kriticky ohrožený druh

OHROŽENÉ DRUHY ZVÍŘAT 
V ZOO HODONÍN

Druhy vedené v mezinárodníchh plemennýh knihách - ISB 
Animals included in the International Studbook

1 savci zubr evropský Bison bonasus bonasus

2  adax Addax nasomaculatus

3 ptáci ara vojenský Ara militaris

4  jeřáb mandžuský Grus japonensis

5 savci kiang Equus kiang

6 plazi leguán kubánský Cyclura nubila nubila

7 savci lemur černý Eulemur macaco

8  přímorožec 
šavlorohý Oryx dammah

9  tamarín pinčí Saguinus oedipus

10  tygr ussurijský Panthera tigris altaica

11  vari černobílý Varecia variegata

12  tamarín vousatý Saguinus imperator 
subgrisescens

13  vlk hřivnatý Chrysocyon brachyurus

Spolupráce v evropských záchovných programech EEP 
Cooperation in EEP

1 savci zubr evropský Bison bonasus bonasus

2  adax Addax nasomaculatus

3 ptáci ara zelený Ara ambigua

4 savci gibon lar Hylobates lar

5 ptáci jeřáb mandžuský Grus japonensis

6 savci lemur černý Eulemur macaco

7 ptáci majna Rothschildova Leucopsar rothschildi

8 savci přímorožec šavlorohý Oryx dammah

9  tamarín pinčí Saguinus oedipus

10  tygr ussurijský Panthera tigris altaica

11  vari černobílý Varecia variegata

12  tamarín vousatý Saguinus imperator 
subgrisescens

13  vlk hřivnatý Chrysocyon brachyurus

Druhy vedené v evropských plemenných knihách - ESB 
Animals included in the European Studbook

1 savci klokan rudý Macropus rufus

2  sitatunga 
západoafrická

Tragelaphus spekii 
gratus

3 paryby žralok černoploutvý Carcharhinus 
melanopterus

4 savci jaguár Panthera onca

5  jaguár - černá forma Panthera onca

6  medvěd malajský Helarctos malayanus

7  rys karpatský Lynx lynx carpaticus

8  rys ostrovid Lynx lynx

9  šimpanz Pan troglodytes

10  gueréza pláštíková Colobus guereza

11  tamarín žlutoruký Saguinus midas

12 ptáci tukan obrovský Ramphastos toco

13  holub rudoprsý Gallicolumba crinigera

RDB - Červená kniha ohrožených živočichů stupně:

EW – vyhuben v přírodě

CR – kriticky ohrožený

EN – ohrožený

VU – zranitelný

LR - částečně ohrožený

LC – slabě ohrožený

DP – nedostatek informací

ESB – Evropská plemenná kniha

ISB - Mezinárodní plemenná kniha

EEP – Evropský záchranný program

CITES –   Mezinárodní konvence o obchodu s ohroženými 
druhy světové fauny a fl óry (stupeň I, II, III-I zna-
mená nejpřísnější režim obchodování

CROH –   Ochrana fauny ČR (stupně: OH – ohrožený, SOH – 
silně ohrožený druh, KOH – kriticky ohrožený 
druh)

Vysvětlivky
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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. 

Mláďata sovy pálené (Tyto alba) 
jsou zařazená do reintrodukčního programu

V reintrodukčním programu jsou 
i mláďata sýčka obecného (Athene noctua)

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 spolupracujeme se Záchrannou 
stanicí pro volně žijící živočichy a CEV v Barto-
šovicích na Moravě. Ta pro tento druh uskuteč-
ňuje dlouhodobý reintrodukční program, kdy 
jsou mladí ptáci po několikatýdenní intenzivní 
přípravě vypouštěni do velmi pečlivě vybra-
ných a vhodných lokalit ve volné přírodě. Letos 
jsme do tohoto programu zapojili tři mláďata 
sovy pálené (Tyto alba) a tři mláďata sýčka 
obecného (Athene noctua). Ve stanici je přidali 
k dalším tamním mláďatům a spolu s nimi je 
připravovali na vypuštění do volné přírody. 
Na 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 Záchran-
né stanici v Bartošovicích tak budeme i nadále 
poskytovat mláďata sov k jejich následnému 
vypouštění do volné přírody. 

SUMMARY
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Devětadvacátý den

Devatenáctý den

Třináctý den života ary zelenokřídlého
(Ara chloroptera)

HISTORICKÝ 
PRVOODCHOV 
ARY 
ZELENOKŘÍDLÉHO 
V ZOO HODONÍN

Jiří Ingr

zoolog

Úvod

V naší zahradě v současné době chováme pouze 
jeden pár ary zelenokřídlého (ara chloroptera). 
V dřívější době se k nám dostalo několik jiných 
jedinců, kteří byli sice spojeni do páru, ale žádný 
z nich neodchoval mládě. Odchov se vydařil až 
u nynějšího chovného páru z volné přírody, který 
byl do ČR v roce 2002 přivezen z Guyany. 
Přímo do naší zahrady pak pár neurčeného věku 
přišel koncem roku 2007, přičemž umístěn byl 
do vnitřní temperované ubikace o rozměrech 
2,7 m x 2 m v pavilonu ptáků. Tam jsme také 
umístili hnízdní budku o rozměrech 55 x 55 x 
90 cm (d x š x v). V ubikaci v případě aktuální 
potřeby ptákům dodáváme více světla za použití 
umělého osvětlení. Arové mají možnost výletu do 
venkovní voliéry o rozměrech 2,1 x 5 m. Tam jim 
podle počasí zhruba třikrát denně na cca čtvrt 
hodiny zapínáme i rosení. 

Krmení

Celá krmná dávka je během dne rozdělená na 
pět jednotlivých porcí. V 7.00 dostávají arové 
několik piškotů. V 9.00 jim podáváme krájenou 
zeleninu - okurek, rajče, papriku, kedlubnu, 
červenou řepu, čínské zelí apod., dále pařenou 
zeleninu - baby zeleninu (hrášek, kukuřice, mr-
kev), fazolové lusky, růžičkovou kapustu, mini 
kukuřičné klásky a konečně vařenou zeleninu 
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a vaječnou míchanici, do které přidáváme Nu-
triBird A 19. V poledne jim podáváme vařené 
vejce. Odpoledne ve 14.00 dostávají směs 
Premium Prestige Parrot (firma Versele Laga). 
Ta tvoří třetinu odpoledního krmiva. Druhou 
třetinu tvoří směs na nakličování, z níž se část 
na dvě až šest hodin namočí a druhá část se pět 
až deset minut povaří. Třetí třetina odpoledního 
krmení sestává ze spařené zeleniny, nakrájeného 
ovoce, jako jsou jablko, hruška, banán, hrozen, 
jahody, nektarinky, a směsi zrnin pro velké pa-
poušky. Stejně jako v případě ranního krmiva 
i zde přidáváme NutriBird A 19. Poslední krmení 
je odpoledne v 15:30, kdy podáváme různé 
druhy ořechů: vlašské, lískové, mandlové, maka-
damové nebo pekanové. Během vegetačního 
období dostávají arové různé druhy okusu: vrbu, 
dub, lípu, břízu, apod. Jako doplněk a zpestření 
krmné dávky podáváme navíc čerstvé zelené 
krmivo - pampelišku a ptačinec. Ptáci mají sa-
mozřejmě po celý den stálý přísun čerstvé vody. 

Hnízdění

V roce 2007 nově pořízený pár v naší zoo 
poprvé zahnízdil v roce 2011, kdy samice snesla 
během roku celkem pět vajec ve dvou snůškách. 
Žádné z vajec ale nebylo oplozeno. V roce 
2012 pár opět neúspěšně zahnízdil. Samice 
tehdy, opět ve dvou snůškách, snesla celkem 
čtyři vejce. V roce 2013 jsme u páru pozorovali 
více harmonie, nicméně se opakovala situace z  
předchozích dvou let, když jsme od tohoto páru 
měli opět dvě neoplozené snůšky. I přes tato ne-
úspěšná hnízdění jsme však u páru dlouhodobě 
pozorovali vývoj k lepšímu. Před minulou hnízdní 
sezonou jsme se pokusili udělat některé změny, 
a to především v krmné dávce a denním režimu. 
V roce 2014 pár zahnízdil a 12. února téhož 
roku jsme při kontrole hnízdní budky objevili 
dvě vejce. Při další kontrole, již jsme provedli 
o šest dní později, byla v budce už vejce tři. Dne 

Ara zelenokřídlý (Ara chloroptera) tříměsíční

Devětašedesátý den

Dvaačtyřicátý den
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Ara zelenokřídlý
(Ara chloroptera)
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Historically fi rst breeding 
of red-and-green macaw
The Hodonín Zoo currently breeds a couple of red-and-green macaws. Previously, there were 
several other coupled individuals, however, none of them gave us chicks. We succeeded only 
this year with a couple which was captured in wildlife and imported to the Czech Republic in 
2002 from Guayana. The Hodonín Zoo got the two birds of unknown age at the end of 2007. 
The couple fi rst nested in 2011, however, none of their fi ve eggs was fertilized. Similar situation 
recurred in the following two years. Before the previous nesting season we therefore tried to make 
some changes in the birds‘ feeding and daily routine. On February 12th we found two eggs in 
their nest box and one more six days later. Exactly a month later a chick was born which has 
become historically fi rst of this kind in our zoo. We keep asking ourselves why the success took 
such long time to come. It might consist in the changes or gradual maturing and harmonizing 
of the couple. Undoubtedly, there is a big contribution of the breeders who take perfect care 
of the couple all-year-round.

12. března 2014 se vylíhlo jedno mládě, které 
se stalo historickým prvoodchovem tohoto druhu 
v naší zoologické zahradě. V hnízdní budce 
nemáme bohužel zatím nainstalované kamery, 
takže jsme museli mládě kontrolovat sami, čímž 
jsme stresovali jeho rodiče. Z tohoto důvodu jsme 
kontrolu velmi opatrně prováděli jednou týdně 
a jen tehdy, když se je chovatelkám podařilo 
zavřít ve venkovní voliéře. Samotné mládě až 
do úplného opuštění hnízdní budky velmi dobře 
přibývalo na váze.

Závěrem

Otázkou pro nás zůstává, co se skrývá za 

úspěšným hnízděním po několika sezonách, kdy 
se pár nepářil. Zda bylo dosaženo tím, že jsme 
před hnízdní sezonou roku 2014 změnili několik 
významných věcí (krmnou dávku a denní režim) 
nebo tím, že se pár zkrátka postupně vyvíjel, 
dospíval a harmonizoval. V této souvislosti 
litujeme, že neznáme přesný věk těchto jedinců. 
Za tento první úspěšný odchov však vděčíme 
také našim chovatelkám z úseku ptáků, které se 
o chovný pár celoročně obětavě staraly. Pevně 
přitom věřím, že na letošní chovatelský úspěch 
navážeme i v příští hnízdní sezoně. 

SUMMARY
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MAJNA 
ROTHSCHILDOVA 
- DALŠÍ 
HISTORICKÝ 
PRVOODCHOV

Jiří Ingr
zoolog

Zoo Hodonín má ve své ptačí sbírce i pár vzácné 
majny Rothschildovy (Leucopsar Rothschildi). 
Samec přišel na svět v roce 2008 v pražské 
zoo, samici, která se vylíhla v roce 2010, jsme 
si přivezli od soukromého chovatele z jižních 
Čech. Během letošního měsíce března jsme pár 
ze zimoviště přemístili do prostornější venkovní 
voliéry, kterou obydluje spolu s jinými ptáky. 
Velmi brzy po svém přesídlení se jedinci začali 
harmonizovat a také hlasově projevovat. 

Už sedmnáctého června jsme v hnízdní budce 
majn objevili dvě vejce. Samice však byla velmi 
nervózní a snůšku rozbila. Její psychický stav 
nejspíš souvisel s tím, že ptačí voliéra se nachází 
velmi blízko návštěvnické trasy. Dalším důvodem 
může být společné soužití s holuby a po zemi se 
pohybujícími satyry. 

Několik týdnů po prvním neúspěšném hnízdění 
snesla samice druhou snůšku, ve které bylo 
pouze jedno vejce. Třicátého července se z něj 
vylíhlo mládě, které však bohužel druhého srpna 
bylo nalezeno mrtvé. Jak bylo zřejmé, samice 
byla velmi citlivá na různé ruchy. Z toho důvodu 
byl pohyb chovatelek ve voliéře omezen pouze 
na dobu nezbytně nutnou pro podání krmiva. 
Hned za osmnáct dní po úhynu mláděte zahníz-
dil pár potřetí, přičemž v budce byla při kontrole 
objevena tři vejce. 

Majna Rothschildova
(Leucopsar Rothschildi)

Dne 2. září 2014 se v budce začalo ozývat 
jedno mládě. To jsme kontrolovali pouze jednou, 
a to sedmého září. Jinak jsme hnízdní budku 
nechali v klidu, a snažili se tak samici, u níž se 
i nadále projevovala nervozita, co nejméně plašit 
a stresovat. O mládě se pak oba rodiče - až do 
jeho úplného osamostatnění - pečlivě starali. Celý 
odchov tak proběhl v pořádku bez jakýchkoliv 
komplikací. Po svém odstavení toto historicky 
první mládě majny Rothschildovy v naší zoo 
koncem roku odcestovalo do Zoo Liberec, kde 
bude sloužit k založení dalšího páru a rozšíření 
chovu tohoto vzácného ptačího druhu. 

Domovinou majny Rothschildovy (Leucopsar 
Rothschildi), velmi vzácného příbuzného špačka, 
je indonéský ostrov Bali. Ve volné přírodě žije 
dnes pouze 30 jejích exemplářů, v zajetí je jich 
pak evidováno asi patnáct set. Od ostatních 
majn se Rothschildova odlišuje chocholkou na 
hlavě a bílým zbarvením. Ohrožena je zejména 
postupem civilizace, zavlečením nových druhů 
zvířat a ubýváním lesů v lokalitách jejího přiro-
zeného rozšíření.
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PUŠTÍK BRÝLATÝ – VZÁCNÝ 
PŘÍRŮSTEK DO PTAČÍ KOLEKCE

Jedna ze dvou samic puštíka brýlatého
(Pulsatrix perspicillata)

Rothschild’s mynah – 
another historically fi rst breeding
A couple of Rothschild’s mynahs has been a part of the Hodonín Zoo collections since 2012. 
However, the seven-year-old male and fi ve-year-old female have never has chicks. The female 
destroyed the fi rst clutch, single chick from the second clutch died. This is why when on 2 
September we heard a chick voice from the box we all tried to keep the nestbox in maximum 
peace and stress-free. Both parents looked after the baby very carefully until it became fully 
independent. The breeding was free of any complications. When it became physically possible 
the unique young Rothschild’s mynah was transported to the Liberec Zoo where it will be used 
for creation of other couple and extension of this rare bird species.

SUMMARY

Jiří Ingr
zoolog

Ptačí kolekci naší zoo letos obohatil nový 
druh – puštík brýlatý (Pulsatrix perspicillata). 

Dvě mladé samičky – sestry - k nám na podzim 

přicestovaly z pražské zoo. Po svém příjezdu 

byly umístěny do jedné ze síťových voliér v expo-

zici sov, která se nachází v klidné části zahrady. 

Tam se puštíci brýlatí velmi dobře aklimatizovali 
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a na nové prostředí i chovatele si rychle zvykli. 
Jedinou nevýhodou v chovu těchto krásných sov 
je nutnost temperovaného zimoviště. Po konzul-
taci s pražskými kolegy jsme proto i naše puštíky 
přemístili do vyhřívaných prostor hned, jakmile 
teploty klesly pod pět stupňů Celsia. 

V budoucnu bychom rádi jednu ze samic vy-
měnili za nepříbuzného samce z jiného zaří-
zení, a vytvořili tak chovný pár. V příštím roce 
budeme řešit i nové umístění puštíků brýlatých 
v areálu zahrady. V současné době obývají 
síťovou voliéru, která je určena spíš pro menší 
druhy sov. V plánu na rok 2015 proto máme 
jejich přemístění do velké a prostorné voliéry 
v sousedství výrů velkých a sovic sněžných. 
V těch místech si také mohou návštěvníci puštíky 
brýlaté porovnat s dalšími v zoo chovanými 
druhy puštíků – obecným, bělavým a bradatým.

Puštík brýlatý je velká tropická sova. Po celý 

rok obývá zejména staré lesní porosty na území 
Střední a Jižní Ameriky v rozmezí od jižního 
Mexika a Trinidadu až po jižní Brazílii, Paraguay 
a severozápadní Argentinu. Ačkoli je v současné 
době stále řazen mezi málo dotčené druhy, jeho 
populace je silně ohrožována, zejména silným 
úbytkem jeho přirozeného biotopu. 

Dospělý pták má tmavé zbarvení, světlé lemy 
kolem žlutých očí a bílou nebo žlutavou hruď. 
Obě pohlaví jsou zbarvena shodně. Mláďata 
oproti dospělcům mají zbarvení opačné – jsou 
převážně bílá, s tmavým obličejem. Svou ve-
likostí puštík brýlatý patří mezi největší sovy 
vůbec. Délka jeho těla dosahuje až 460 mm, 
rozpětí křídel až 900 mm a hmotnost se po-
hybuje v rozmezí 450–900 gramů. Aktivní je 
především v noci. Potravu puštíka brýlatého tvoří 
hlavně hlodavci a velký hmyz, dále také krabi, 
netopýři, vačice, žáby a menší ptáci.

Spectacled owl - rare acquisition 
into the collection of birds
The collection of birds in the Hodonín Zoo was enriched by a new species – spectacled owl. 
We acquired two yound females from the Prague Zoo. They were located into one of the mesh 
owleries in the own exposition in a quiet part of the zoo. The owls acclimatized in their new 
home and soon got familiar with the breeders. For the future, we are planning to exchange one 
of the females for an unrelated male from other establishment and create a breeding couple. 
Next year, the spectacled owls will be moved to much bigger and more comfortable aviary 
suitable for the species.

SUMMARY

Zoo Hodonín chová ještě tři druhy puštíků: bradatého (Strix nebulosa lapponica), bělavého (Strix uralensis) a obecného (Strix aluco)
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DO SKUPINY 
JAGUÁRŮ PŘIBYL 
RUSKÝ KOCOUR 
TITO

Bohuna Mikulicová 
tisková mluvčí zoo

Ke třem v Zoo Hodonín žijícím jaguárům (Pan-
thera onca) přibyl koncem letošního října  nový 
sameček. Ani ne roční mladík jménem Tito, 
černého zbarvení, přišel z Leningradského 
zooparku v ruském Petrohradu. Dnes čtyřletá 
jaguáří slečna Gracia, kterou zoo získala v roce 
2011 z německého Saarbrückenu, v něm mož-
ná konečně získá partnera. Původně jím měl 
být mediálně známý uměle odchovaný Ašok, 
ten ale  zklamal, a byl proto poslán výměnou 
za bílého lvíčka Sambu do Jihoafrické republiky. 
Skvrnité, už více než rok osamělé Gracii teď svítá 
na lepší časy. 

„Mládě jsme získali na základě doporučení 
evropského koordinátora pro chov jaguárů. 
Z genetického hlediska jím byl tento jedinec černé 
formy označen jako nejlepší. U nás na něj čeká 
samička skvrnitá, přirozeně světle okrového 
zbarvení, takže až se jednou dočkáme mláďat, 
uvidíme, jak se s tím příroda vypořádá. Zda 
budou skvrnitá či černá, nebo oboje. Všechny 
tři alternativy jsou možné,“ připomněl  ředitel 
zoo Martin Krug. 

Sehnat jaguára podle něj nebyl problém. Spíš 
byla otázka, zda se pokusit získat kus z evrop-
ské části, kde hrozila byť částečná příbuznost, 
anebo jít cestou daleko větší pravděpodobnosti, 
že se setkají dvě zcela odlišné populace. Vedení 
zoo se rozhodlo pro druhou možnost, která za-
ručuje, že potenciální mláďata nebudou jakkoli 
degenerovaná anebo že nepůjde o jaguáry, již 
nemají zkušenosti s odchovem. 

Jaguáří kluk cestu z Petrohradu zvládl na vý-
bornou. „Menší komplikace byly jen na celním 
úřadě pražského letiště, ale sám kocour ležel 
v transportní bedně klidně a stejně se choval 

Jaguár Tito se ve svém novém domově
velmi rychle zabydlel
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i při nakládce. Klidný byl také během cesty do 
Hodonína a když jsme přijeli do zoo, v pohodě 
vyšel z bedny do své ubikace,“ vylíčil zoolog Jiří 
Ingr své dojmy z prvního setkání s novým jaguá-
rem. Určitý stres z letecké přepravy a poté jízdy 
transportním vozem z Prahy do Hodonína se ale 
přeci jen projevil. Kocour zprvu vůbec nepřijímal 
potravu. To se však během týdne změnilo, i když 
ještě nějaký čas Tito smutnil a vypadal zakřiknutě. 
Třicet dalších dnů navíc byl kvůli možné nákaze 
v izolaci tak, aby nepřišel do styku s ostatními 
zvířaty. Od začátku však byl v sousedství své 
příští partnerky, i když až do konce listopadu 
měli oba jedinci možnost očichávat se pouze 
přes nainstalovanou desku. „Budou si na sebe 
pomalu zvykat a pokud po skončení izolace 
budou všechna veterinární vyšetření negativní, 
přepážku odstraníme,“ řekl tehdy zoolog. 

Dnes zvířata mezi sebou mají už jen mříže 
a zvykají si na sebe i vizuálně. K jejich spojení 
do jednoho výběhu ale prozatím nedošlo. „Je 
vidět, že Tito by se rád skamarádil. Graciu si 
prohlíží, volá na ni, pozoruje ji, je zvědavý,“ 
říká chovatel kočkovitých šelem Martin Dubšík.  
Gracia, která je o více než tři roky starší, svého 
příštího druha ještě nebere příliš vážně a ve 

vztahu k němu je prozatím poněkud vlažná. 
„Všechno ale nasvědčuje tomu, že by spolu 
mohli utvořit dobrý pár. Tito ale nejdřív musí 
dospět,“ myslí si chovatel.

Starý pár černých jaguárů – samec Basťa 
a jeho partnerka Kelly – v zoo zůstane na do-
žití. „S našimi zoology a chovateli kočkovitých 
šelem jsme se shodli v tom, že by bylo pěkné 
těmto zvířatům, která u nás odvedla svou práci 
i z hlediska zachování druhu, i nadále dopřát 
pohodu a nepřesouvat je do jiného zařízení . 
Chceme, aby si v klidu užila stáří a zůstala u nás 
do konce svého života,“ řekl ředitel Krug. 
Jaguár je největší americkou šelmou. Jeho areál 
se rozprostírá od Ohňové země, kde jsou lesy 
a pralesy, až po jih USA. Jeho nejmenší forma 
se vyskytuje například v Mexiku. „Území, kde 
se jaguár nachází, je obrovské. Vytváří až 
pět geografi ckých poddruhů. Populace kolem 
rovníku a výš na sever, k Mexiku, jsou daleko 
ohroženější, než třeba ty v brazilských pralesích. 
Právě tam totiž mají jaguáři obrovský prostor, 
kde se mohou pohybovat,“ uvedl ředitel zoo. 
Připomněl však, že stavy jaguárů povážlivě 
klesají. Ročně jich ubývají stovky až tisíc kusů. 
Právě severní poddruhy jsou na tom nejhůře.

Russian „tom-cat“ Tito enriched 
our jaguar group
A trio of  jaguars in the Hodonín Zoo was extended by a new male at the end of October. Not 
even a year-old boy called Tito, black-coloured, was acquired from the Leningrad Zoo in St. 
Petersburg, Russia. A four-year-old jaguar lady Gracia should become his partner. The young 
male was provided upon recommendation of European coordinator for breeding of jaguars 
who indicated this black male as genetically best choice. Tito endured the journey from St. 
Petersburg very well, however, later the stress from long travelling manifested in lack of appetite 
and bad mood. This changed after a week and after a thirty-day isolation the male started 
to get familiar with his future partner. There has been no mating yet, the breeders are waiting 
for much younger Tito to grow up. Nevertheless, all the indicators suggest that he and Gracia 
might make a good couple. The old black jaguar couple - male Basťa and female Kelly - will 
remain in Hodonín till the end of their days.

SUMMARY
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CO NOVÉHO 
V PAVILONU 
PRIMÁTŮ 

Bc. Petra Bílková, Lukáš Baránek
chovatelé primátů

V letošním roce jsme v našem pavilonu primátů 
zaznamenali několik výrazných změn. Nejra-
dostnější z nich bylo narození zdravého mláděte 
u kočkodanů zelených (Chlorocebus sabaeus) 
a jeho zdárný odchov. Naopak smutnou udá-
lostí byl úhyn našich dlouholetých svěřenců, vari 
černobílého (Varecia variegata) Honzy a samce 
guerézy pláštíkové (Colobus guereza) Vaška.

Jelikož se nám v březnu poté, co jsme vrátili 
majitelce u nás deponované vari černobílé 4,0, 
uvolnila ubikace, mohli jsme vyhovět  žádosti  
Zoo Praha o umístění její skupiny lemurů tmavých 
subsp. černých (Eulemur 
macaco macaco), 
k teré chova la 
v zázemí. Dne 
8.dubna  
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subsp. černých (Eulemur 
macaco macaco), 
k teré chova la 
v zázemí. Dne 
8.dubna  

Úhynem samce Vaška 
jsme ukončili chov guerézy 
pláštíkové (Colobus guereza)
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jsme skupinu 2,3 těchto zajímavých poloopic 
s velmi výrazným pohlavním dimorfismem 
slavnostně přivezli.  

Název tito lemuři nesou podle černě zbarveného 
samce, zatímco samice jsou tmavě hnědé až 
rezavé, s bílými boky, přičemž tlapky a obličej 
s výrazně žlutýma očima mají černé. Obě 
pohlaví mají na krku límce s delší srstí. Oči má 
lemur černý v přední části hlavy a je považován 
za lemura s nejlepším stereoskopickým viděním. 
Přestože v přírodě žije ve skupině o jednom 
samci a několika samicích, my jsme se pokusili 
k našim samicím připojit samce dva, což se brzy 
ukázalo jako nemožné (v Praze byli chováni 
odděleně). Ve skupině se odehrávaly neustálé 
souboje o postavení a o potravu, z nichž mladší 
sameček postupně vycházel jako poražený. 

Přibývalo také kousanců a otevřených ran. Na 
základě častých  zranění a zhoršující se situace 
ve skupině jsme se rozhodli samečka pražské 
zoo vrátit. Jakmile se tak stalo, ve skupině, kde 
jsou dominantní samice, se situace zklidnila.

U zástupců druhého lemuřího druhu – vari čer-
nobílý (Varecia variegata) -  jsme v prosinci přišli 
o našeho oblíbeného samce Honzu (*7. 5. 1990 
v Zoo Twycross, + 5. 12. 2014 v Zoo Hodonín), 
který ve svých úctyhodných čtyřiadvaceti letech 
uhynul na stářím způsobené selhání organismu. 
Jeho partnerka Kimberley tak zůstala sama. 
Nyní čekáme na vyjádření koordinátora, jak 
bude chov tohoto největšího lemuřího druhu 
v naší zahradě pokračovat.

Jiná smutná událost nás přinutila k tomu, že jsme 
letos ukončili chov guerézy pláštíkové (Colobus 

Šťastná rodinka kočkodana zeleného 
(Chlorocebus sabaeus)
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guereza). Jen dva měsíce po odchodu variho 
Honzy uhynul náš poslední guerézí samec Vašek 
(*26. 5. 1996 Zoo Ústí nad Labem + 8. 10. 
2014 Zoo Hodonín).

Změn jsme se dočkali i u skupiny kočkodanů 
zelených 1,4 (Chlorocebus sabaeus). Letošního 
posledního dubna porodila samice Alanys (* 26. 
4. 2008 Zoo Lisabon) mrtvé mládě, které se 
udusilo v důsledku aspirace plodových vod 
během porodu. Další porod v této skupině byl 
naštěstí zdárný. Zdravého potomka na svět dne 
1. června 2014, příznačně na Den dětí, přivedla 
vůdčí samice, zkušená matka Oša (*5. 7. 2000 
v Zoo Lisabon). V rámci akce Rozloučení se 
školou dne 28. června byl krásný sameček za 
účasti svého kmotra, hodonínského podnikatele 
Milana Jeřábka, a písničkáře Slávka Janouška 
slavnostně pokřtěn. V duchu zachování tradice 
jsme pro něj vybrali jméno Tyrion, které stejně 
jako jeho příbuzní dostal podle knihy Hra o trůny. 
Mládě, které se mělo čile k světu, již v měsíci 
opouštělo bezpečnou náruč své matky a samo-
statně prozkoumávalo expozice. Ve skupině nyní 
vládne kýžený klid a pohoda.

What is the news 
in the primate pavilion?
There were several changes in the primate pavilion. The most pleasant of them was birth of 
a green monkey young. First, Alanys gave birth to a dead young who suffocated during the birth. 
A month later, an experienced mother Oša gave birth to a healthy offspring. At the end of June, 
during a christening celebration, the baby male was called Tyrion. As one of our enclosures got 
empty, we could receive a group of black lemurs from the Prague Zoo which kept the lemurs 
in the rear facilities for a lack of space. The fi ve interesting prosimians living separated (males, 
females) in Prague had a problem to create a functioning group in Hodonín. When we returned 
one of the males back to Prague, the situation standardized. There were also two sad events 
in the pavilion. At the age of 24 we lost our favourite male of a glack and white ruffed lemur 
who left his partner Kimberley. Currently, we are waiting for an expression of the coordinator 
as to how to continue with keeping this species in our zoo. The other sad moment made us end 
breeding of guereze colobus, only two months after Vari we also lost our last male guereze.

SUMMARY

Letošní druhovou novinkou 
v zoo je lemur černý 
(Eulemur macaco macaco)

Letos jsme se museli rozloučit s vari černobílým
(Varecia variegata)
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TEJU ŽAKRUARÚ – 
ZAJÍMAVÁ 
NOVINKA V NAŠÍ 
ZOO

Michaela Nejezchlebová
chovatelka terarijních zvířat

Poté co nám uhynul varan Gouldův (Varanus 
gouldi), osiřela jedna z našich terarijních expozic. 
Po dvouměsíčním zvažování jak ji využít jsme se 
rozhodli deponovat  ze Zoo Plzeň trojici nádher-
ných, v zoologických zahradách málo vídaných 
ještěrů s exotickým názvem - teju žakruarú 
(Tupinambis teguixin). Do České republiky byli 
přivezeni 11. 6. 2003 z Kolumbie jako mláďata 
s neurčeným pohlavím.

Tito zajímaví plazi žijí volně na území Jižní 
a Střední Ameriky a na Karibských ostrovech. 
Dorůstají délky až 1,35 metru a vážit může 
dospělý jedinec až čtyři kilogramy. Sedmdesát 

procent jejich potravy tvoří hmyz, nepohrdnou 
však ani drobnými obratlovci a sladkým ovocem. 

Po svém příjezdu dne 8. dubna 2014 byli sa-
mec se dvěma samicemi vypuštěni do ubikace 
o rozměrech 3 x 2,5 x 2 metry. Třetinu terária 
tvoří bazén, dvě třetiny pak pokrývá hrubý říční 
písek. Různě po ubikaci jsou rozmístěné skály 
a klády.   Po důkladném prozkoumání terénu se 
trojice ještěrů v klidu uložila na dvě vyvýšená 
výhřevná místa pod UVA a UVB lampy.

Teju krmíme třikrát  týdně. Tito velmi inteligentní 
plazi se už po několika dnech naučili rozlišovat, 
zda jdeme jen uklízet či měnit vodu v bazénu, 
nebo neseme krmení. Jen malinké „ochutnání“ 
vzduchu jim stačí k tomu, aby při otevření terária 
vůbec nereagovali na misku s ovocem, nebo 
naopak metrovým skokem překonali vzdálenost 
mezi nimi a myšími holátky, která podáváme 
pinzetou. 

O těchto ještěrech se mluví jako o druhu vyslo-
veně nebezpečném, který napadá člověka bez 
výstrahy, jsou údajně nervózní, útoční, apod. 

Teju žakruáru (Tupinambis teguixin)
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Podle našich zkušeností jsou ve své povaze 
stejní jako každý jiný plaz. Když je jim něco 
nepříjemné, brání se, jinak je jim člověk spíše 
lhostejný. Bez obav mezi „težáky“ vklouzneme, 
přesazujeme kytky či upravujeme expozici a oni 
jen mrknou okem a dál se vyhřívají. Také může-
me zcela vyvrátit informace o tom, že nemají 
rádi vodu nebo že nešplhají po větvích. Podle 
našich zkušeností vodu milují a šplh po větvích 
jim nečiní žádné potíže. 

Přestože se tito plazi v zajetí rozmnožují zřídka, 
veterinární vyšetření potvrdilo naši domněnku, 
že jedna ze samic je březí. Bez předchozích 
náznaků nervozity a hrabání se   vykladla už 
krátce po příjezdu. Bohužel se tak stalo brzy 
ráno, takže když jsme přišli do práce, už ležela 
na podlaze poslední dvě vejce, která samec po-
žíral. A protože se nám jako březí jevila i druhá 

samice, ihned jsme pro ni pro jistotu připravili 

kladiště. Vaničku zahrabanou do substrátu jsme 

naplnili kopaným vlhčeným pískem a doufali, že 

vykladení se uskuteční do několika dnů. Protože 

si ale kladiště vůbec nevšímala a jen občas hra-

bala v rozích terária, v obavách o osud snůšky 

jsme se rozhodli dát ji i s kladištěm do izolace. Po 

pár týdnech čekání, kdy samice přestala hrabat, 

v pořádku přijímala potravu, pravidelně se vy-

prazdňovala, ale kladiště si stále nevšímala, jsme 

ji vrátili zpět do skupiny, kde se v klidu vyšplhala 

na výhřevné místo. Při opětovném vyšetření 

bylo zjištěno, že jde o dominantní samici, která 

má pouze zvětšené folikuly, přičemž březost 

veterinární lékařka vyloučila. Její zdravotní stav 

je nyní výborný, přijímá potravu a miluje ranní 

koupání v bazénu s teplou vodou.

Common tegu lizard 
- interesting newcomer to our zoo
We have received three not very common lizards with an exotic name common tegu lizard 
from Plzeň Zoo. A male with two females are released to an terrarium of 3 x 2.5 x 2 meters. 
A third of the terrarium is a pool, the rest if covered by rough river sand. Two elevated places 
are located under the UVA and UVB lamps. Although these reptiles reproduce very rarely in 
captivity, the veterinary examination confi rmed our feeling that both females were gravid. 
One of them laid eggs several weeks after arrival. It happened early in the morning and when 
the keeper came to the terrarium, the male was just having an egg breakfast. Therefore, we 
immediately prepared a protected nest to lay eggs which she ignored. Being afraid of the eggs 
we isolated the female. However, she constantly ignored the nest. Therefore we returned her 
back to the group. Upon return she climbed up to a well-heated place and still keeps the eggs. 
Her state of health is perfect.                                                             

SUMMARY
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Častým hostem ve stanici bývá poštolka obecná
(Falco tinnunculus) 

STANICE PRO 
HANDICAPOVANÉ 
ŽIVOČICHY

Jiří Ingr
zoolog

Záchranná stanice pro handicapované živočichy 
při Zoo Hodonín v roce 2014 přijala celkem 
23 druhů živočichů v celkovém počtu 51 kusů. 
Až na pár výjimek, jakou byli např. potápka 
roháč (Podiceps cristatus) nebo mlok skvrnitý 
(Salamandra salamandra) šlo většinou o běžně 
se vyskytující druhy. Nejčastější příčinou zranění 
byly střety v silničním provozu, ale přijímali jsme 
i opuštěná mláďata.

Naše záchranná stanice slouží obcím s rozší-
řenou působností, jakými jsou Hodonín, Veselí 
nad Moravou, Kyjov a Břeclav. V některých 
případech ovšem, po dohodě s příslušnou sta-
nicí, přijímáme živočichy i z jiných oblastí. Při 
samotných odchytech živočichů spolupracujeme 
se složkami integrovaného záchranného systému 
a externím veterinárním lékařem. 

U trvale handicapovaných živočichů se snažíme 
ve spolupráci s ostatními stanicemi o sestave-
ní párů, které budeme v budoucnu používat 
jako adoptivní rodiče při záchraně opuštěných 
mláďat. 

Výpis přijatých živočichů:

Krahujec obecný (Accipiter nisus) – 1x
Kachna divoká  (Anas platyrhynchos) – 1x
Káně lesní (Buteo buteo)  – 6x
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) – 3x
Kalous ušatý (Asio otus) – 5x
Bažant obecný (Phasianus colchicus) – 1x
Kos černý (Turdus merula) – 2x
Moták pochop (Circus aeroginosus) – 3x

Puštík obecný  (Strix aluco) – 1x
Rorýs obecný (Apus apus) – 6x
Potápka roháč (Podiceps cristatus) – 1x
Vrána obecná – šedá (Corvus corone cornix) 
– 2x
Holub domácí (Columba livia f. domestica) – 1x
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto)  – 3x
Labuť velká (Cygnus olor) – 2x
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraus-
tes)  – 2x
Strakapoud velký (Dendrocopos major) – 2x
Havran polní (Corvus frugilegus) – 1x
Netopýr hvízdavý (Pipistrellus pipistrellus) – 4x
Jezevec lesní (Meles meles) – 1x
Mlok skvrnitý (Salamandra salamandra) – 1x
Želva suchozemská (Testudo) – 1x
Želva nádherná (Trachemys scripta elegans) – 1x
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V nadcházejícím roce je pravděpodobné, že 
budeme žádat Ministerstvo životního prostředí 
o dočasné pozastavení činnosti naší záchranné 
stanice. Hlavním důvodem pro tento krok je fakt, 
že v současné době nejsme kapacitně schopni 
postarat se o všechna přijatá zvířata. Chova-
telské zařízení pro tyto účely má v současnosti 

velmi omezenou kapacitu. Z tohoto důvodu je 
jednou z možností pozastavit na nějakou dobu 
činnost, postupně vybudovat adekvátní zařízení 
a následně provoz opět obnovit. Kdyby k tomuto 
kroku došlo, budeme velmi úzce spolupracovat 
s okolními stanicemi, které mají Hodonín taktéž 
ve své působnosti.

Zraněný kalous ušatý
(Asio otus)

Třikrát se u nás zotavoval moták pochop
(Circus aeroginosus)

Šestinásobným hostem stanice byla káně lesní 
(Buteo buteo)

Dvakrát pohostinství ve stanici přijal i kos černý 
(Turdus merula)
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Osvětová 
činnost:
Vzdělávací a výukové centrum 
zoologické zahrady ve spolu-
práci se stanicí pro handicapo-
vaná zvířata má ve své nabídce 
vzdělávacích programů i ten 
s názvem: „Poraněná zvířata, 
co s nimi?“. V rámci tohoto 
programu se žáci základních 
a studenti středních škol dozví-
dají, jak si mají počínat, když 
najdou poraněné zvíře, nebo 
jaká největší rizika číhají na jed-
notlivé živočichy v kulturní kraji-
ně. Poté se přesunou do stanice 
pro handicapy. V ní absolvují 
krátkou exkurzi, díky které mo-
hou porovnat realitu s tím, co 
se dozvídají ve škole nebo ve 
sdělovacích prostředcích.

Station for handicapped animals
The Rescue Station for Handicapped Animals at the Hodonín Zoo received 23 animal species 
in the total number of 51 animals. With few exceptions, e.g. great crested grebe or fi re sala-
mander, they were common species. The most common cause of their injury was road traffi c 
collisions, but there were also abandoned youngs. As our establishment‘s capacity does not 
allow looking after all the received animals we will probably have to suspend accepting new 
animals temporarily and gradually build a new facility. If this happens, we will closely cooperate 
with the stations in the area.  

Public enlightenment
The Educational Centre in the zoo, together with the Rescue Station for Handicapped Animals, 
offers educational program titled Injured Animals - What to Do? Within the program pupils and 
students learn what to do when they fi nd an injured animal, what are the risks for the animals in 
the civilized environment. Consequently they have a short fi eld trip to the Station. 

SUMMARY

Handicapovaný puštík obecný 
(Strix aluco)
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Ing. Lenka Štursová, zooložka
MVDr. Kateřina Jedličková, veterinární lékařka

Na zdravotní stav zvířat v Zoo dohlíží MVDr. Ka-
teřina Jedličková. V době její nepřítomnosti ji 
zastupuje MVDr. Daniela Plešová. Zoo však 
spolupracuje i s VFU v Brně, ať už formou kon-
zultací nebo různých rozborů. Samozřejmostí 
je součinnost se Státní veterinární správou, ze-
jména pak s inspektorátem v Hodoníně. Většina 
vzorků je zpracovávána v SVÚ Jihlava. Odvoz 
kadáverů a kafi lerního odpadu pro zoo zajišťuje 
společnost Agris spol., s. r. o. v Medlově.

Samozřejmostí jsou v rámci veterinární péče 
pravidelné kontroly celé zoo. Týkají se nejen 
zvířat, ale třeba i stavu krmiva, ustájení atd. 
Dbáme při nich na dodržování zoohygieny, de-
ratizaci, dezinsekci a dezinfekci. Veškeré úkony 
jsou zapisovány do Veterinární knihy. Je veden 
i Deník izolace, kde je zdokumentován průběh 
veškerých izolací nově přivezených zvířat, 
u nichž to vyžadují předpisy. Každým rokem 
je vypracován Plán preventivní péče, kde jsou 
vypsány plánované výkony, jako je odčervení, 
vakcinace aj.

Některé zákroky - například korekce drápů 
u medvědice malajské (Heralctos malayanus) Li 
-   jsou pravidelně opakovány. Jedná se o naši 
medvědí babičku, která jednou až dvakrát 
ročně podstoupí pedikúru spojenou s anestézií 
a preventivní prohlídkou včetně vážení.  Je to 
jediná možnost jak si šelmu prohlédnout zblízka 
a zkontrolovat např. i její stav chrupu.

Občas se ale vyskytly i nečekané a poměrně 
kuriózní případy. Jako když samec hroznýše krá-

VETERINÁRNÍ PÉČE

lovského (Boa constrictor) uprchl ze své ubikace 
a zalezl do prostoru mezi ostatní terária a zdi 
ze sádrokartonu. Při vyprošťování se bohužel 
zranil – došlo k rozříznutí kůže i svaloviny - a had 
skončil na operačním stole. Kvůli zpomalenému 
metabolismu u hadů obecně se ošetřené zranění 
hojilo sice pomalu, ale hroznýš se zcela zotavil 
a že prožil tuto nepříjemnou epizodu, dnes 
vůbec není znát. Nepomohla naopak operace 
těžce zraněného jeřába mandžuského. 

Dalším poměrně neobvyklým zákrokem byla 
kastrace samce kianga východního (Equus 
kiang holdereri). K ní jsme museli přistoupit kvůli 

Odstraňování zubního kamene u klokana rudokrkého 
(Macropus rufogriseus)
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Vyšetření guerézy pláštíkové 
(Colobus guereza)

Operace jeřába mandužského 
(Grus japonensis)
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nežádoucí příbuzenské plemenitbě, když jsme 
samce potřebovali spojit s jeho matkou a poté 
přesunout do deponace. 

Za zmínku stojí i operace zraněného jeřába 
mandžuského (Grus japonensis) nebo korekce 
zobáku u ledňáka obrovského (Dacelo novae-
guienae). Tomu horní část zobáku přerůstala 
a komplikovala mu příjem krmiva. Zvíře statečně 
drželo, jen všichni asistující trpěli zvukem zubař-
ského náčiní. 

Ne vždy dobrý konec mohou mít transporty 
zvířat. Sitatunga západoafrická (Tragelaphus 
spekii gratus), jedna z velmi plachých antilop, při 
odchytu zazmatkovala a uskočila natolik nešťast-
ně, že si způsobila tržná zranění a úraz nohy. 
Po důkladné prohlídce jsme byli nuceni ji utratit. 
Její stav by vyžadoval operaci, fixaci útloučké 
končetiny a každodenní podávání léků a kontroly. 
Takové opatření by jen zvýšilo utrpení zvířete.

Rukama veterináře v zoo projde téměř každé 
mládě, které je třeba označit. Většinu zvířat lze 
identifikovat podle čipu, který mu aplikujeme 
pod kůži. Číslo čipu je uvedeno v dokladech 
zvířete a lze jej snadno zkontrolovat čtečkou. 
Pokud je k dispozici velmi výkonná čtečka, lze 
tak učinit například i přes transportní bednu nebo 
na delší vzdálenost. Pokud je použita čtečka, 
která umožňuje přečíst čip pouze na malou 
vzdálenost, tedy pokud zvířeti přejedete nad 
místem, kde je čip umístěn, cca 5-10 cm, může 
to být například u šelem problém. Již několikrát 
jsme se ovšem setkali s tím, že čip jsme u zvířete 
nenašli ani přesto, že jsme jej aplikovali. Vysvětle-
ní může být několik. Může se stát, že čip přestane 
fungovat. Častějším případem ale je, že matka 
najde na mláděti ranku a v rámci jejích snah 
o ošetření potomka transpondér vypadne. Tento 
případ jsme již zaznamenali u našich drápkatých 

Korekci zobáku podstoupil ledňák obrovský 
(Dacelo novaeguineae) 
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opiček. Proto, když zvíře naši zoo opouští, čísla 
čipu kontrolujeme. I z toho důvodu, aby nedošlo 
k záměně zvířete.

Práce veterinárního lékaře v zoo je velmi nároč-
ná a různorodá. Jeho znalosti musí obsáhnout 

velká zvířata, přežvýkavce, hlodavce, ptáky 
i plazy. Je pochopitelné, že u závažnějších pří-
padů využíváme konzultace specialistů z jiných 
zoo nebo z VFU v Brně. 

Veterinary care
Many veterinary interventions as claw correction in case of sun bear, hoof trimming of goats and 
sheep, deworming and vaccinations, etc. fall into the area of preventive measures.  Maintaining 
zoo-hygiene and regular disinfection, disinfestation and rodent control are the matters of course. 
Every year we prepare a Preventive Care Plan. To mention some of the veterinary interventions 
we may remember treatment of a boa constrictor male who got hurt when escaping from the 
cage, castration of eastern kiang or correction of overgrowing beak of laughing kookaburra. 
Bad injury of West African sitatunga ended up with anaesthesia. Common operations include 
chipping and check of chip numbers of the animals leaving our zoo. 

SUMMARY

Zástřih křídel kachničky šedoboké (Callonetta leucophrys)
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Oběd pro obyvatele pavilonu opic

Jiří Ingr
zoolog

Na úseku výživy letos došlo ke změnám ve 
složení krmných dávek u některých druhů 
zvířat. Výživa je všeobecně obor, který lze 
stále zdokonalovat a upravovat. Naší snahou 
přitom je, aby krmivo bylo pro zvířata pestré 
a chutné, zároveň ale také co nejpřirozenější 
a obsah všech potřebných živin a minerálů byl 
ve vyváženém poměru. Tyto změny se týkaly 
především exotických druhů zvířat, která vy-
žadují speciální složení potravy. V tomto směru 
jsme opět spolupracovali s ostatními zoologic-

kými zahradami, ale i s některými zkušenými 
soukromými chovateli a na základě získaných 
poznatků jsme se snažili kvalitu krmných dávek 
dále zdokonalovat. To se samozřejmě projevilo 
i na celkových nákladech na výživu. Ty bývají  
ovlivňovány i počtem zvířat, který se stále mění.

Významnou část krmiva v naší zahradě spo-
třebují obyvatelé pavilonu opic. Velmi pestrou 
a na přípravu náročnou krmnou dávku mají 
např. šimpanzi. Kompletní krmná dávka pro 
jednoho šimpanze váží zhruba čtyři kilogramy 
a  je rozdělena na několik částí. Hned ráno tato 
zvířata dostávají k snídani 300 g jablek nebo 
jiného druhu ovoce. Dále následuje svačina – 

VÝŽIVA A KRMENÍ
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Vítaným zpestřením jídelníčku opic je okus
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např. 300 g hrušek. K obědu se střídá hrách, 
rýže, čočka, fazole, vařené brambory, mrkev, 
vařené jáhly, kroupy, cizrna, těstoviny, kukuři-
ce, pšenice, spařené ovesné vločky. Hmotnost 
oběda je 200 g. Následuje odpolední svačina, 
která obsahuje: hlávkový salát – 10 g, pór – 
70 g, brokolice – 60 g, celer řapíkatý – 55 g, 
okurky – 90 g, paprika – 145 g, cibule – 150 g, 
hrozny – 85 g, broskev – 80 g, kedlubny – 50 g, 
ředkvičky – 35 g, rajče – 190 g, červená řepa – 
145 g, květák – 160 g, pomeranč – 115 g, nek-
tarinky 25 g, banány – 355 g, petržel – 90 g, 
kiwi – 60 g, jablka – 350 g, celer – 50 g, mrkev 
– 800 g. Celková hmotnost odpolední svačiny je 
přibližně 3,2 kg. Jako přílohy k základní krmné 
dávce se ještě navíc střídají: jogurt – 40 g, tvaroh 
– 7 g, vejce – 1 g, vařené kuře – 7 g, omnivorní 
granule – 24 g. Jako příležitostné doplňky šim-
panzům podáváme: puding, rozinky, datle, fíky, 
piškoty, marmeládu, kompot, vlašské ořechy, 
med, kapustu, zelí čínské, zelí bílé. Průběžně 
šimpanzi dostávají větve na  okus např. z vrby, 
dubu, břízy apod. K pití mají po celý den k dispo-
zici čaj se sirupem, medem a někdy i s citronem. 
Celkem každý šimpanz spořádá během dne více 
než čtyři kilogramy krmiva. 

U většiny kategorií krmiv jsme zaznamenali 
přibližně stejné náklady, jaké byly v předchozím 
kalendářním období. Krmiva, jako jsou obilniny 
a seno, kupujeme ve větším množství na delší 
dobu dopředu. Z tohoto důvodu může nastat 
situace, kdy nám ke konci kalendářního roku 
přechází zbylá zásoba do dalšího kalendářního 
období a v takovém případě je přehled nákladů 
za kalendářní období značně zkreslen. 

Náklady se letos zvýšily pouze u kategorií 
maso a ostatní krmivo. Zvýšená spotřeba masa 
souvisela s dočasnou úpravou krmných dávek 
u velkých kočkovitých šelem. Zvýšení nákladů 
v kategorií ostatních krmiv bylo způsobeno vět-
ším počtem odchovů mláďat i úpravou krmných 

Tamaríni pinčí (Saguinus oedipus) 
si rádi pochutnávají na sarančatech

V chovu myší coby krmiva řady zvířat 
je Zoo Hodonín soběstačná

Součástí jídelníčku sovic sněžních 
(Nyctea scandiaca) jsou jednodenní kuřátka
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dávek u papoušků. V kategorií ostatní krmivo 
souvisel nárůst nákladů s příchodem nových 
zvířat.

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

Závěrem můžeme konstatovat, že výkyvy 
v celkových nákladech na krmiva jsou nejvíce 
ovlivněny neustále se měnícím počtem chova-

ných zvířat. Dalším významným faktorem je 

počasí v daném kalendářním roce. V případě 

mírnějších zimních měsíců zvířata spotřebují 

méně energeticky hodnotných krmiv, naopak 

v tuhých mrazech je jejich celková spotřeba 

vyšší. 

V budoucnu budeme i nadále pracovat na 

změnách některých krmných dávek, abychom 

co nejvíce snížili náklady, nikoliv však na úkor 

kvality. 

Nutrition and feeding
In the section of nutrition we made two changes in composition of feed rations for some animal 
species, particularly exotic animals requiring specifi c food composition. These steps are made 
in cooperation with other zoos and experienced private breeders. We aim to make the feed 
rations as perfect as possible on the basis of the knowledge and know-how gained. It can refl ect in 
total feeding costs which are also infl uenced by changing number of animals. With most feeding 
categories the prices were nearly identical as in the previous year. The only increments occured 
in the categories of meat and other feed. Higher meat consumption was related to a temporary 
amendment of feed rations for big cats. Increased costs of other feed categories are connected 
with higher number of breedings, a slight cost increment was required by changed feed rations 
of parrots and arrival of new animals.   

SUMMARY

Porovnání spotřeby krmiva od roku 2009 v tis. Kč
 

2009 2010 2011 2012 2013 2014

zelenina, ovoce 502 653 538 515 524 521

maso 312 408 374 357 508 580

seno, sláma 194 176 200 191 194 152

obilniny 142 89 41 70 45 14

ostatní krmivo 363 394 433 416 479 500

krmivo celkem 1513 1719 1586 1549 1750 1767
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Bohuna Mikulicová
tisková mluvčí, propagace a KVČ

Rok 2014 – návštěvnický rekord

Zoo Hodonín v roce 2014 zaznamenala do-
sud nevyšší návštěvnost ve své sedmatřicetileté 
historii. Do své statistiky si zapsala rekordních 
160 170 návštěvníků, jichž  branou zahrady 
prošlo o bezmála šestadvacet tisíc více než 
v roce 2013 a o téměř deset tisíc víc, než činil 
první návštěvnický rekord v roce 2009. K této 
skvělé  bilanci přispělo nejen příznivé počasí, 
které do zahrady lákalo prakticky během celého 
roku, ale byla to i řada zajímavých aktivit, včetně 
změny propagační politiky. Zoo totiž více než 
kdy jindy investovala do reklamy, zintenzivnila 

spolupráci s veškerými dostupnými regionál-
ními i celostátními médii. Své ovoce přinesla 
i skutečnost, že se dostala do společenství Top 
výletních cílů jižní Moravy a Dolního Rakouska. 
Dětské i dospělé návštěvníky však  lákala i řada 
masivně propagovaných kulturně výchovných 
a vzdělávacích akcí, obměna expozic a zvláště 
pak některé nové živočišné druhy. Mezi nimi 
nejpřitažlivějším byl pár bílých jihoafrických lvů, 
jichž v zahradách světa žijí asi jen tři stovky 
a kteří jsou v rámci České republiky k vidění 
pouze  v Hodoníně. Právě Samba s Nadirou, 
jak se unikátní kočky jmenují, vzbuzovali  zájem 
návštěvníků  a těšili se i mimořádné pozornosti 
celostátních médií. Jimi odvysílané reportáže 
v rámci hojně sledovaných televizních pořadů 
zřejmě rovněž sehrály ve vývoji návštěvnosti 
tohoto roku významnou roli.

PROPAGACE 
ZOO

Stotisící návštěvník Míša Soukal z Valtic – červenec 2014
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2012 1430 1507 8876 14949 23346 15542 26071 28940 11891 6904 1974 1851 143281

2013 946 1453 2916 12508 18471 21330 26580 26496 8860 9652 2534 2554 134300

2014 2400 3445 12291 17954 20809 21661 29044 29978 7875 9696 3042 1973 160168
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děti 549 1024 3453 5669 7288 9457 10544 10475 2093 3398 939 541 55430

dospělí 902 1550 6515 9585 9545 8780 14745 15777 4190 3967 1266 746 77568

neplatící 949 871 2323 2700 3976 3424 3755 3726 1592 2331 837 686 27170
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Spolupráce se 
sdělovacími 
prostředky
Propagační oddělení Zoo Hodonín pokračovalo 
v tradiční spolupráci s regionálním tiskem, zejmé-
na s Hodonínským deníkem Rovnost, týdeníky 
Slovácko, Nové Slovácko a 5 + 2 Dny, měsíč-
níkem Hodonínské listy a dále s TV Slovácko 
a rádii – Čas,  Dyje, Jih i Českým rozhlasem 
Brno. Kromě toho pravidelně spolupracovalo 
s celostátními  sdělovacími prostředky – deníkem 
Právo, MfD a v jednom případě zájem o dění 
v zoo projevilo i Rádio Impuls. Pravidelná spolu-
práce byla s agenturou ČTK, která  koncem roku 
v zoo pořídila i nahrávku o tamních novinkách 
a návštěvnosti.  

V novinách během roku bylo uvedeno přes 80 
článků informujících nejen o připravovaných 
akcích, ale také o přírůstcích ve zvířecích ex-
pozicích nebo o příchodu nových živočišných 
druhů.  Autorský článek zoo o historii chovu 
vlků hřivnatých spolu s fotografi emi vyšel na 
dvou stranách časopisu Svět psů, hned tři strany 
jednoho ze svých vydání  novinkám a zajíma-
vostem v Zoo Hodonín věnoval bulvární časopis 
AHA, dvakrát se problematika zoo objevila ve 
speciálních přílohách MfD,  v materiálu Jižní 
Morava s dětmi a na několika internetových 
serverech.  

Z hojně navštívené akce Vítání bílých lvů v Zoo 
Hodonín reportáž připravila a  uvedla TV Nova, 
TV Barrandov a TV Slovácko. Projekt věnovaný 
šimpanzím skupinám v reportáži pro pořad 

TV Slovácko věnuje pozornost každé události v zoo
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Víkend zpracoval štáb TV Nova vedený Ivou 
Velíškovou.  Jinou zdařilou reportáž o nových 
živočišných druzích v zoo natočila ČT 1 pro svůj 
pořad Toulavá kamera (rozsáhlý článek o zoo 
doprovozený fotografiemi následně zařadila i do 
19. pokračování stejnojmenné publikace) a pro 
Snídani s Novou opět natáčela příslušná televize. 
Další reportáž se objevila na ČT Art – Déčku. 
Týkala se propagace akce Rozloučení se školou 
aneb Hurá prázdniny.

V souvislosti s příchodem nových živočišných 
druhů, narozením vzácných mláďat anebo při-
jetím zoo do Evropské asociace zoo a akvárií či 
do společenství TOP výletních cílů jižní Moravy 
a Dolního Rakouska propagace zoo vydala 
osm tiskových zpráv. K informovanosti veřejnosti 
pravidelně využívala webových stránek a Face-
booku zoo i Unie českých a slovenských zoo.  

Další propagace 
zoo
»  Zoo využila možnosti popularizovat za-

hradu zdarma, recipročně nebo  za jiných 
výhodných podmínek. Příkladem je prezen-
tace zoo na portálech Cestuj s dětmi, TIXIK.
com, webových stránkách Českou krajinou 
a dalších. Využívala i nabídky Brněnského 
měsíčníku Kam za kulturou, kde měla pravi-
delně zdarma reklamu, dvakrát inzerovala 
v časopise ProBrno. Celostránkovou pre-
zentaci měla dvakrát v  tematické příloze 
Hodonínského deníku Rovnost  Jak se žije 
v Hodoníně, dále v Cykloprůvodci, Cestovním 
informátorovi a turistickém magazínu Kam 
po Česku. Zajímavým počinem byla čtyř-
stránková prezentace Zoo Hodonín, kterou 

trojice autorů zařadila do 19. pokračování 
publikace České televize Toulavá kamera.  
»  Plakáty ke všem kulturně výchovným a vzdě-
lávacím akcím

»  Zpracování podkladů pro Výroční zprávu 
UCSZOO a EARAZA

»  Zpracování výroční zprávy Zoo Hodonín za 
rok 2013

»  Distribuce propagačních materiálů do in-
formačních center, hotelů, lázní a Přístaviště 
U Jezu

»  Reciproční výměna propagační tabule Zoo 
Hodonín a hotelu Ambra v Luhačovicích

»  Vystavení propagační tabule Zoo Hodonín na 
různých kulturních akcích v Hodoníně

»  Pokračování účasti v projektu Pohádkové 
Česko 

»  Pokračování účasti ve společném projektu se 

O dění v zoo mají zájem i tiskové agentury
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společností Ahold – Prázdniny v jednom kole
»  Účast ve fotosoutěži  BabyZoom vyhlášené 

UCSZOO
»  Vydání novoročenek a kapesních kalendáříků
»  Inovace leporela a vydání dvou nových 

pohlednic

Prezentace zoo na veletrzích a dalších 
akcích
»  Regiontour Brno 2014

»  ITF Slovakiatour Bratislava 2013
»  Holiday World Praha 2014
»  Veletrh cestovního ruchu v Ostravě
»  Infotour a cykloturistika Hradec Králové
»  Regiontour Expo Trenčín
»  Svatovavřinecké slavnosti Hodonín
»  Živý betlém Mutěnice
»  Vodní království Hodonín
»  Svátky vína Hodonín
»  Den dětí – Kynologický klub Hodonín

Akce pro veřejnost 
Propagační a vzdělávací oddělení ve spolupráci 

s dobrovolnými spolupracovníky zoo a dalšími 

subjekty uspořádalo v roce 2014 následující 

akce:

30. března - Zahájení nové návštěvnické se-

zony s uvítáním páru vzácných jihoafrických 
lvů bílé barvy – Samby a  Nadiry - v pavilonu 
velkých kočkovitých šelem. Na programu byla 
výroba hraček pro lvíčky, výroba kašírovaných 
antilop, výtvarný worskshop, koncert skupiny 
Helemese, malování na chodníku. Vyvrcholením 

Přivítat bílé lvy Sambu a Nadiru v nové expozici 
přišlo na tři tisíce návštěvníků
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Učastníci Dne ptactva se setkali 
se samcem sovy pálené 
(Tyto alba) Emilem

Výtvarná soutěž 
o Dětském dnu s Rádiem Jih

Mládě kočkodana zeleného 
(Chlorocebus sabaeus) Tyrion 
po křtu se svým kmotrem Milanem Jeřábkem 

Den Země 2014 – Indiánskou stezkou

Středověká keramická dílna 
na akci Rozloučení se školou 

U křtu kočkodana asistoval písničkář Slávek Janoušek
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odpoledne bylo uvítání bílých lvíčků spojené 
s komentovaným lvím enrichmentem  za použití 
dětskými účastníky vyrobených antilop a za 
účasti televizních kamer TV Barrandov, Nova 
a Slovácko. Počet návštěvníků: 2 800

1. dubna – Mezinárodní den ptactva. 
Na programu 8. ročníku tradiční akce byly 
tematické soutěže, komentované prohlídky 
ptačích expozic, setkání se samečkem sovy 
pálené Emilem, hlasování pro nejkrásnějšího 
ptáka Zoo Hodonín. Lidé s ptačím jménem 
měli vstup zdarma a byli odekorováni keramic-
kými ptáčky z dílny klientů Domova Horizont 
Kyjov a Zeleného domu pohody. Akce, která 
připadla na všední den, se zúčastnilo 200 
návštěvníků. 

13. dubna – Den Země. Akce ve spolupráci 
s Městem Hodonínem, Ekocentrem Dúbrava 
při SVČ a OS Benatura a Zálesák, tentokrát 
na téma Indiánskou stezkou.  Vedle hlavních 
pořadatelů své stanoviště na akci měla také Te-
spra, OS ČČK, Centrum pro rodinu, OS Oáza 
a ratíškovičtí mykologové. Kvůli vytrvalému 
dešti na akci přišlo pouze 700 návštěvníků. 

20. dubna – Primárky fotosoutěže Baby-
Zoom tradičně vyhlašované UCSZOO. Zoo 
Hodonín do ní přihlásila tři mláďata – klokana 
rudého, tamarína pinčího a sitatungy zápa-
doafrické. V primárním kole zvítězil klokánek 
Vali, v dalším kole, za vysoké konkurence 
atraktivnějších mláďat z jiných zoo, už neuspěl. 

25. května – Dětský den. Každoročně pořá-
daná akce zoo, na níž vedle spolupořádajícího 
Rádia Jih participovala zdravotní pojišťovna 
a bankovní ústav. Na programu byla dvě 
představení Divadélka Veselá školička, aktivity 
OS Dračí úsvit (rytířský turnaj, rytířská výstroj 
a výzbroj), promenádní koncert Dětského 
komorního orchestru ZUŠ, facepainting (žáci 
výtvarného oboru ZUŠ), zoosoutěž s odmě-

Divadlo Bedřicha Kaněry Břeclav 
na akci Rozloučení s prázdninami 2014

Ukázka canisterapie

Výtvarný happening na Dni zvířat v zoo

Zdravý jídelníček pro šimpanze i pro lidi 
na Dni zvířat a Dni zdraví v zoo
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Strašidelná zoo aneb Noc duchů 
– jedna z nejoblíbenějších akcí v zoo

K akci Dreamnight už neodmyslitelně patří 
setkání s přátelskými lamami krotkými
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Živý betlém – tradiční akce zoo

Vánoční zdobení stromečků v zoo 
si oblíbily děti mateřských škol
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nou, dětské hry. Děti do patnácti let měly vstup 
do zoo zdarma. Počet návštěvníků 3 210

28. června – Rozloučení se školou a křest 
malého kočkodánka. Čtvrtý ročník akce pro 
děti a jejich rodiče na závěr školního roku. Poba-
vit se společně mohli při zoosoutěži, písničkách 
známého písničkáře Slávka Janouška a dvou 
představeních Divadélka Veselá školička. V rám-
ci společného projektu byly přitomny i pracovnice 
zdravotní pojišťovny, které dospělým zájemcům 
měřily krevní tlak. Vyvrcholením odpoledne byl 
křest mláděte kočkodana zeleného. Kmotrem se 
stal hodonínský podnikatel Milan Jeřábek, který 
dal mláděti jméno Tyrion a také přispěl na jeho 
chov. Počet návštěvníků: 1 367 

31. srpna – Rozloučení s prázdninami aneb 
Hurá škola! Čtvrtý ročník akce na závěr prázd-
nin. Na programu byla zoosoutěž s odměnou, 
středověké ležení s ukázkami rytířských soubojů, 
střelba z kuše a praku, středověká keramická 
dílna a setkání s kontaktními zvířátky. Vyvrcho-
lením odpoledne byly inscenace pohádek na 
motivy bratří Grimmů v podání DS Bedřicha 
Kaněry z Břeclavi. Pobavit se do zoo na sklonku 
prázdnin přišlo  1 031 dětí a dospělých. 

5. října – Den zvířat/Den zdraví. Tradiční 
dvojakce, kdy se oslava Světového dne zvířat 
v zoo pojí s akcí Zdravého města Hodonína – 
Dnem zdraví. Den zvířat návštěvníci společně se 
zaměstnanci zoo oslavili zoosoutěží s odměnou 
a setkáním s kontaktními zvířaty. Dnu zdraví 
vzdala zoo hold další soutěží s názvem Sestav 
zdravý jídelníček pro šimpanze spojenou s po-
znáváním rostlin, semínek a jadýrek, ukázkami 
canisterapie a výstavou hub s mykologickou 
poradnou Václava Koplíka a fotovýstavou 
hub Ladislava Špety. Příjemného podzimního 
odpoledne se zúčastnilo na 900 návštěvníků. 

31. října – Strašidelná zoo aneb Noc duchů. 
Jedna z nejoblíbenějších akcí zoo se stezkou 

odvahy, strašidelnými soutěžemi, diskotékou 
a opékáním špekáčků. Zapojena do ní byla čtyři-
cítka účinkujících, mezi nimiž vedle zaměstnanců 
zoo byli členové DS Svatopluk, OS Dračí úsvit 
a žáci literárně-dramatického oboru ZUŠ. Počet 
návštěvníků: 1 644

15. prosince -  Živý betlém mezi zvířátky. 
Sedmý ročník adventní akce zoo uspořádala ve 
spolupráci se základní uměleckou školou. Prů-
vod betlémských postav a a scénku betlémské 
události zhlédlo 150 návštěvníků

Jiné aktivity zoo
29. května – Dreamnight 2014. Devátý ročník 
akce pro mentálně a tělesně postižené děti. Zoo 
pro ně připravila funny make-up a poté návštěvu 
kontaktních zvířátek – setkání s lamami krotkými, 
užovkou červenou, kozami kamerunskými, žel-
vami, bílými myšmi a moučnými červy. V areálu 
U Červených domků na ně čekala diskotéka 
Luďka Ptáčka, Písničky s Markétou a rytířské 
souboje. Akce byla zakončena rautem a dárky 
na rozloučenou. I když akce tentokrát zcela 
propršela, pozvání přijalo 98 dětí z hodonínské 
Duhové školy a Zelených domů pohody v Ho-
doníně a slovenské Skalici.

květen – Zoo se dvěma soutěžními stanovišti 
připojila ke krajskému kolu soutěže Zelená stez-
ka – Zlatý list. Všichni soutěžící byli odměněni 
komentovanou prohlídkou zoo

20. až 24. prosince - Vánoce pro psí kama-
rády. Charitativní akce s návštěvou útulku pro 
psy, venčení pejsků, předání dárků, adopce. 
Počet návštěvníků: 800
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Komerční akce
»  Na základě dvou vypracovaných projektů 

spolupracovala zoo se zdravotní pojišťovnou. 
V rámci prvního projektu při akcích, jakými 
byly Dětský den, Dreamnight a Rozloučení 
se školou, v rámci druhého projektu pak při 
Rozloučení s prázdninami, Dnu zvířat a Dnu 
zdraví. Pracovnice pojišťovny na nich rozdá-
valy své propagační a osvětové materiály 
a zájemcům měřily krevní tlak. Do pokladny 
zoo pojišťovna odvedla fi nanční částku ve výši 
38 000 Kč. 

»  Na třech akcích zoo – Dětském dnu, Roz-
loučení se školou, Rozloučení s prázdninami 
a Dnu zvířat/Dnu zdraví participoval jeden 
z peněžních ústavů, jehož pracovníci rozdávali 
své propagační materiály a pro malé děti při-
pravili zábavné hry. Za účast na každé z nich 

se banka zavázala do pokladny zoo odvést 
po pěti tisících korunách. 

»  Další peněžní ústav si v zoo dne 11. 5. uspo-
řádal dětský den. Do pokladny zoo odvedl  
6 000 Kč.

»  Samostatnou komerční akci měla dne 17. květ-
na další zdravotní pojišťovna. I ta rozdávala 
propagační materiály a pro děti připravila 
zábavné hry s odměnou. Zoologické zahradě 
zaplatila 8 000 Kč. 

»  Na základě uzavřené smlouvy zoo pokra-
čovala v douhodobé akci Pohádkové Česko 
vyhlášené UCSZOO ve spolupráci s jedním 
z výrobců aut. V měsíci červnu byla ukončena. 

»  Pokračovala spolupráce s jedním z potravi-
nových řetězců. Tentokrát na akci Prázdniny 
v jednom kole

Seznamovací akci měli v zoo pracovníci bezpečnostní agentury. 
Její součástí byla i výtvarná soutěž 



77 | Výroční zpráva 2014 / The Annual Report 2014

Promo akce v zoo si oblíbily zdravotní pojišťovny

Publicity and promotion
In 2014 the zoo broke record number of visitors, 160,170 people passed its gates. It is nearly 
26,000 more visitors than in 2013 and ten thousand more than the historically top number in 
2009. Besides favourable weather it was a number of interesting events which contributed to 
the historical success. The zoo increased its investments in advertising, intensifi ed collaboration 
with regionald and national media. There was also the fact that the zoo was included into the 
prestigeous club of Top Tourist Spots in South Moravia and Lower Austria. The visitors were 
attracted by numerous cultural and educational events, new exhibitions and arrival of new 
species. Namely, it was a couple of rare white transvaal lions (the only ones in the whole Czech 
Republic) who attracted attention of national television stations. Their documentaries also 
contributed to the positive development in number of visitors.

Media collaboration
In 2014, similar to previous years, the zoo continued in intensive collaboration with regional and 
national press where over eighty articles were published.  National television and radio stations were 
interested in the zoo more than before. Their coverages focused mainly on arrival of new animal 
species had very high ratings. The zoo issued eight press releases and regularly informed about its 
activities on its website and facebook as well a Union of Czech and Slovak Zoos (UCSZ).

Public events, other activity and commercial events
In 2014 the zoo organized 10 cultural-educational events for general public, with the attendance 
of over 13,000 visitors, and three special events - Dreamnight for mentaly handicapped children, 
charity event Christmas for Dog Friends and a regional contest Green Track-Golden Leaf. These 
events were attended by 3,000 visitors. In 2014 there were also 10 commercial events.

Further zoo promotion
The zoo took advantage of the possibility of free, reciprocal of advantageous promotion at 
various portals and servers, daily press and magazines. All our events were supported by 
posters, promotion materials were supplied to hotels, information centers and other institutions, 
we took part in numerous interesting projects. Meaningful promotion was also participation at 
specialized fairs and other general public events. Our PF and calendars and animal folding-
-picture book were another way of the zoo promotion. 

SUMMARY
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Brit John Medlay byl nadšený ze setkání s vlkem hřivnatým (Crysocion brachyurus)

ZÁŽITKOVÉ 
PROGRAMY

Bohuna Mikulicová,
tisková mluvčí, propagace a KVČ

Jeden den ošetřovatelem v zoo. To je takzvaný 
zážitkový program, který Zoo Hodonín nabízí 
od roku 2010. Pokud se zájmu o něj týká, jistě 
nejde o masovou záležitost. Letos jej absolvovalo 
devět zájemců, mužů i žen, ve věku od 18 do 
55 let. Tři z nich byli ze Slovenska, jeden z Anglie, 
ostatní pak z různých míst ČR – z Prahy, Brna, 
Jevíčka, Březové-Oleška i nedaleké Moravské 
Nové Vsi. Jedno ale měli společné – všichni si ce-
lodenní práci se zvířaty pod dohledem chovatelů 
opravdu užili. Pětapadesátiletý Brit John Medley, 

Šárka Benčová z Mor.Nové Vsi 
si zážitek užila v pavilonu velkých koček
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který den strávil v pavilonu velkých koček, byl 
tak nadšený, že nejenže si adoptoval hned dvě 
zvířata, a zoo od té doby už několikrát znovu 
navštívil, ale také se nechal slyšet, že si aspoň 
jednou podobný program v naší zoo zopakuje. 
A přátelství se zvířaty i  pracovníky zoo na-
vázalo i mnoho dalších absolventů programu. 
Například manželé Jana a Jiří Kopeckých z Dol-
ního Újezdu, kteří byli před čtyřmi lety jedni 
z prvních, kdo si jej objednali, se do naší zoo 
vracejí každým rokem o prázdninách a ani oni 
nikdy nepřijedou s prázdnou. Zvířátkům, o která 
tehdy v pavilonu opic a terárií pečovali, vždycky 
přinesou plno pochoutek a balíček s dobrotami 
jim posílají i k Vánocům. Dvakrát ročně se do 
zoo vrací i Martin Kubát z Havlíčkova Brodu. 
O letošních Vánocích přivezl zvířátkům, rovněž 
z pavilonu opic, krabici s patnácti kilogramy 

ovoce. A podobných příkladů existuje více. 
„Cítíme se u vás jako doma,“ zní často jako 
přes kopírák vyznání „zážitkářů“. 
Ti, kdo si zážitek objednají, nejdříve absolvují 
školení o bezpečnosti práce a poté se odeberou 
na zvolený úsek. Tam pod dohledem chovatelů 
provádějí všechny běžné činnosti, jak si je péče 
o svěřená zvířata vyžaduje. Zbude-li nějaký 
čas, dostanou se i na jiné rajony nebo si projdou 
zahradu, přičemž se jim dostane i komentáře 
k jednotlivým expozicím. Kdo chce, může v zoo 
i poobědvat, všichni pak na památku dostanou 
CD s čerstvě pořízenými fotkami a tričko s lo-
gem zoo. Letošní rok ještě neskončil a zahrada 
už eviduje další čtyři zájemce pro příští rok. 
Ti všichni dostali poukaz na zážitek od svých 
blízkých jako dárek k Vánocům.

Experience programs
Since 2010 the zoo has been offering an experience program called Becoming a Zookeper for 
One Day. This year it was organized for nine men and women aged 18 to 55. Three of them were 
Slovaks, one from England, the others from various parts of the Czech Republic - Prague, Brno, 
Jevíčko, Březová-Oleško as well as nearby Moravská Nová Ves. The program is very popular 
and its participants, who traditionally make close friends not only with the animals they looked 
after but also the keepers, keep returning to Hodonín Zoo. Some become adoptive parents of 
some of the animals, others bring presents in the form of feeding or delicacies. 

SUMMARY

Zážitkový program v pavilonu opic 
si zvolila Hana Podhradská ze Slovenska 
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ZOO HODONÍN SE STALA 
ČLENEM EAZA

Bohuna Mikulicová
tisková mluvčí zoo

Zoo Hodonín v roce 2014 dosáhla jednoho 
z největších svých úspěchů.  Poté co se před 
třemi lety stala členem Euroasijské regionální 
asociace zoo a akvárií (EARAZA) , se nyní může 
pyšnit i mnohem složitěji vybojovaným členstvím 
v EAZA neboli Evropské asociaci zoo a akvárií 
se sídlem v Amsterdamu. Přijata do tohoto elit-
ního klubu byla letošního sedmnáctého září na 
konferenci  EAZA v Budapešti.
„Je pro nás velkou ctí, že jsme se do tohoto 
prestižního společenství více než dvou tisíc zoo-

logických zahrad nejen z Evropy, ale i z USA, 
Blízkého východu a bývalého SSSR dostali. Jsme 
nyní součástí obrovské rodiny, která se snaží 
zvířata nejen vystavovat, ale také je i jejich bio-
topy ochraňovat,“ prohlásil Martin Krug, ředitel 
zoo, která se o členství v EAZA ucházela už 
mnohem dříve, avšak uspěla až nyní. A nebylo 
to  jednoduché. Podle dostupných informací  by 
do asociace ráda řada zoo nejen z východního 
bloku, ale také ze západní Evropy, například 
z Německa, Itálie či Španělska. Dosud se tam 
však nedostaly, protože nesplnily přísná kritéria. 
I hodonínská zoo musela prokázat, že si kýžené 
členství zaslouží. Nejdříve mu předcházela mai-

Komise EAZA v čele s prezidentkou Myfawey Griffit 
na snímku vpravo
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JSME V JEDNATŘICÍTCE
TOP VÝLETNÍCH CÍLŮ

Bohuna Mikulicová,
tisková mluvčí zoo

Rok 2014 byl pro hodonínskou zoo ve znamení 
hned tří velkých úspěchů. Nejenže zaznamenala 
historicky nejvyšší návštěvnost a stala se členem 
Evropské asociace zoo a akvárií, ale dostala 
se i do klubu Top výletních cílů jižní Moravy 
a Dolního Rakouska. 

„K tomu, abychom se do této společnosti 
dostali, jsme museli splnit řadu předepsaných 
požadavků. Jde především o kvalitní informační 
systém, dostatečné parkovací  kapacity, odpo-
vídající  sociální zařízení, ale také o vzdělávací 
programy pro děti i dospělé, zážitky navíc pro 
návštěvníky či jazykové mutace webových strá-
nek a informací o naší zahradě,“ přiblížil kritéria, 
podle nichž byli uchazeči o účast v jednatřicítce 

Hodonín Zoo has become 
an EAZA member
Three years ago the Hodonín Zoo became a member of Eurasian Regional Association 
of Zood and Aquariums (EARAZA). Today, we are proud of having become a member of 
a much more demanding European Association of Zoos and Aquariums (EAZA) residing in 
Amsterdam. We were accepted into this elite club on September 17 at the EAZA conference in 
Budapest. We had applied for membership even before, however, we succeeded only this time 
after a three-member committee of EAZA offi cials carried out a detailed zoo audit, checked 
all its parts, registers, documentation. The detailed report submitted to the EAZA Ethic and 
Member Committee proved that the application was eligible. The  Zoo will now have some 
new responsibilities but also advantages. One of them is easier access to animals which would 
otherwise be unavailable for us.  

SUMMARY

lová korespondence, na jejímž základě byla do 
zoo vyslána tříčlenná komise složená z úředníků 
EAZA. Ta prošla kompletně celou zahradu, kon-
trolovala její expoziční části i veškeré provozy, 
evidenci, dokumentaci. Na základě podrobné 
zprávy, kterou pak předložila etické a členské 
komisi EAZA, byla kandidatura zoo shledána 
jako oprávněná. 
Kromě četných povinností, které nyní z členství 
plynou, bude zoo využívat i mnohé výhody. 

Například se snadněji dostane ke zvířatům, která 
by, nebýt členství v EAZA, neměla šanci získat. 
Navíc za ně nemusí skládat poplatky, vše se 
bude odehrávat na bázi výměny, zapůjčování či 
deponace. Zoo přitom má už i své plány. Přede-
vším jde o rozšíření stávající kolekce drápkatých 
opiček, lemurů a gibonů o další nové druhy 
nebo zahájení chovu červených pand, velkých 
mravenečníků či exotičtějších druhů kopytníků, 
jako je například antilopa bongo.
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top výletních cílů posuzováni, ředitel zoo Martin 
Krug. 
Hodonínská zahrada je nyní zastřešena Turis-
tickou centrálou jižní Moravy se sídlem v Brně, 
která organizuje zpracovávání tiskovin a infor-
mací i propagaci top cílů na obou stranách, 
tedy jak v tuzemsku, tak v Dolním Rakousku. „Je 
pro nás nejen ctí, že jsme se do vybraných cílů 
dostali, ale věříme, že nám to přinese i výhody. 
Kromě prestiže to určitě bude další zvyšování 
návštěvnosti,“ míní ředitel zoo. 

Hodonín Zoo 
celebrated three 
major achievements 
last year
Hodonín Zoo not only broke the historical 
record number of visitors and became a 
member of EAZA, but was also ranked into 
the club of Top tourist destinations in South 
Moravia and Lower Austria. To become a 
part of such a good company we had to 
meet a lot of requirements: qulity informa-
tion system, suffi cient parking capacities, 
high standard sanitary facilities, educa-
tional programs for children and adults, 
special experience events for visitors or 
website in several languages with adequate 
information about our zoo. The Zoo is cu-
rrently roofed by South Moravian Tourism 
Centre resiging in Brno which organizes 
publishing of prints and information and 
promotion of top destinations both inland 
and in Lower Austria. Besides prestigeous 
membership in the top 31 most attractive 
tourist destinations we also expect inc-
reased visitor interest. 

SUMMARY
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Bc. Šárka Krakovská

lektorka vzdělávacího centra

Významnou součástí vzdělávání v zoologické 

zahradě jsou výukové programy realizované 

v sále vzdělávacího centra nebo přímo mezi 

zvířaty. Pro školní rok 2014/2015 jsme nabídli 

13 programů pro děti z mateřských škol a prv-

ního stupně škol základních a 14 programů pro 

žáky druhého stupně a studenty středních škol. 

V mladší věkové kategorii k nejoblíbenějším patřil 

program zaměřený na život primátů s názvem 

Naši chlupatí příbuzní, ti starší si oblíbili „Smrtící 

setkání“, při kterých se seznámili s mnoha zají-

mavými jedovatými živočichy.

V letošním roce byl o výukové programy výraz-

ně větší zájem než v tom loňském. Uspořádali 
jsme celkem 97 výukových programů pro 2014 
dětí a 179 dospělých. Pro srovnání - v loňském 
roce jsme provedli 70 výukových programů 
pro 1408 dětí a 125 dospělých. Vzrostl přitom 
zájem ze strany příhraničních slovenských škol. 
Zatímco v roce 2013 využila naší programové 
nabídky jediná školní skupina, v roce 2014 jich 
bylo dvanáct.

Komentovaných prohlídek oproti loňsku taktéž 
přibylo. Této nabídky využívají převážně školy 
mimo okresní město v rámci školních výletů.  
Letos komentovaných prohlídek bylo 51 pro 972 
dětí a 182 dospělých. Pro srovnání loňská čísla: 
40 prohlídek pro 839 dětí a 179 dospělých.  

Vzdělávání se však neuskutečňuje pouze ve 
vzdělávacím centru zoo nebo v jejím areálu. 

Jeden z výukových programů vzdělávacího centra

VZDĚLÁVÁNÍ V ZOO 
HODONÍN



Zoologická zahrada Hodonín / Zoological Garden Hodonín | 84

Dne 23. května jsme zajišťovali stanoviště s kon-
taktními zvířaty na Dětském dnu pořádaném Ky-
nologickým klubem Hodonín, kterého se účastní 
mnoho žáků hodonínských základních škol. 

»  O letošních jarních prázdninách se poprvé 
uskutečnil jarní příměstský tábor s názvem 
Letem světem. Nebyl o něj sice tak velký 
zájem jako o ty letní, ale přesto se na něm 
v jednotlivých dnech vystřídalo 29 dětí.

»  Po loňském úspěchu jsme opět uspořádali již 
zmíněné letní příměstské tábory. Tři turnusy 
byly určeny dětem z řad široké veřejnosti 
a jeden dětem, které v průběhu roku navštěvují 
naše kroužky. Tábora Indiánskou stopou se 
zúčastnilo 21 dětí, tábora Cesta na tajuplný 
ostrov 20 dětí, tábora Doba ledová 22 dětí 
a posledního na téma Avatar 20 dětí. Oproti 
loňskému roku jsme kapacitu výrazně navýšili.

»  Od září pokračují ve své činnosti zoo-kluby 
a zoo-kroužky - Sovičky (22 dětí), Plameňáci 
(36 dětí), přírodovědný kroužek Bílí lvíčci 
(16 dětí) a Kajmani (14 dětí). 

»  V doprovodu jedné z pracovnic vzdělávacího 
centra se dne 26. dubna děti z přírodovědných 
kroužků Plameňáci a Bílí lvíčci zúčastnily Dne 
Země v Mikulčicích pořádaného Hnutím Bron-
tosaurus. Na této oslavě si mimo jiné převzaly 
ocenění za druhé a čtvrté místo v celostátní 
přírodovědné soutěži Duhové střípky.

»  Pro vytíženost kolegyně z propagačního 
oddělení se pracovnice vzdělávacího centra 
ujaly organizace akce Vítání bílých lvů v zoo, 
na kterou si 30. března našlo cestu 2800 
návštěvníků. Ti si mohli vyzkoušet některé 
lví dovednosti, vyrobit si masku lvíčka či 
nakreslit obrázek na chodník za hudebního 
doprovodu skupiny Helemese. Spolu s ošetřo-
vateli návštěvníci vyrobili dvě makety antilop 
z kartonových krabic. Do jejich útrob pak bylo 
vloženo hovězí maso,  a takto  vypravené je 

Výukový program o bylinkách

Děti ze zookroužku se učily 
i výrobě ručního papíru

Zookroužek Sovičky 
– příprava vánočních dárků pro šimpanze
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Účastníci příměstského tábora si vyzkoušeli, jak si ptáci stavějí hnízdo

pak lvíčata v rámci předváděného enrichmen-

tu před zraky početných návštěvníků dostala  

jako dárek na uvítanou.

»  Na srpen připravilo vzdělávací oddělení cyklus 

tří vzdělávacích akcí pro veřejnost.  

První z nich nesla název Tajemný svět hadů 

a uskutečnila se dne 3. srpna. Pro návštěvníky 

byla připravena vědomostní soutěž, výstava 

živých jedovatých hadů, výstava fotografií a také 

přednáška o hadech chovaných u nás v zoo, 

v rámci níž si návštěvníci na některé hady mohli 

i sáhnout. Druhá akce se konala 10. srpna pod 

názvem Psí odpoledne a jejím účelem kromě 

osvěty bylo zviditelnění Útulku pro psy, který 

zoo provozuje. Návštěvníci si mohli vyzkoušet 

kvíz s určováním psích plemen a jejich kříženců, 

využít chovatelské poradny, vyrobit hračku 

Součástí Psího odpoledne 
byly ukázky psích sportů
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pro psa a také zhlédnout ukázky mnoha psích 
sportů – poslušnost, dogdancing, agility, obrany 
– v podání členů ZKO Kyjov-Boršov. Po celou 
dobu akce byla také možnost prohlédnout si 
útulek. O hudební doprovod se postarala skupina 
Návrat z Kyjova. Již podruhé se zoo připojila 
k akci České společnosti pro ochranu netopýrů, 

když dne 22. srpna  vzdělávací centrum uspo-
řádalo Noc pro netopýry. Program akce byl 
podobný jako v loňském roce: přednáška v sále 
vzdělávacího centra a poté vycházka po zoo, 
při které se účastníci pomocí echolokačního za-
řízení snažili zachytit signál netopýrů obývajících 
naše končiny. 

Děti ze zookroužků připravují i pomůcky pro enrichment. 
Tentokrát pro surikaty

Education in the zoo
The Educational Centre offered 13 programs for kindergarten and primary school children 
and 14 programs for middle school pupils and secondary school students for the 2014/2015 
season. This year‘s interest in the programs was much higher than in the previous year. Overally, 
we organized 97 educational programs for 2014 children and 179 adults (last year it was 
70 programs for 1408 children and 125 adults). We registered increased interest from the 
cross-border Slovak schools. There also was an increased number of guided tours this year, 
they were predominantly ordered by schools located out of the district city. This year there were 
51 of them for 972 children and 182 adults (compared to 40 tours for 839 children and 179 
adults last year). During the spring and summer school holidays we organized suburban camps. 
The spring camp was attended by 29 children, in the four sessions of the summer camp we had 
total of 83 children. Zoo clubs and  zoo groups with the total of 88 children continued in their 
regular activities from September. Other event organized by the centre was welcoming of white 
transvaal lions and three educational events in August. The fi rst of them was titled Mysterious 
World of Snakes, next one called Dog Afternoon was aimed to the dog shelter, and with the last 
one the zoo joined an action organized by the Czech Bat Conservation Society - Night for Bats.

SUMMARY
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NOVÍ OBYVATELÉ VZDĚLÁVACÍHO 
CENTRA

Mgr. Marie Ošlejšková
lektorka vzdělávacího centra

Život vzdělávacího centra v minulých letech 
obohacovala zvířátka, mezi nimiž byli například 
osmáci dega, činčily vlnaté či zakrslý králíček. 
Návštěvníci jimi byli pochopitelně nadšeni. Už 
proto, že huňatá zvířata se používají i k zoo-
terapiím a v jejich přítomnosti se většina lidí 
cítí lépe. Loni se malý zvěřinec rozrostl o dvě 
kontaktní užovky červené, Adama a Evu, které 
se staly hvězdami a jako zástupkyně o něco 
méně atraktivní skupiny plazů pomohly mnoha 
návštěvníkům najít si cestu i k chladnokrevným, 
pro řadu lidí odpudivým  zvířatům.
Po této zkušenosti jsme se spolu s kolegyní 

Radost dětem dělá i kontakt s ježkem pygmy 
(Ateleric albiventris/atelerix algimus)

Oblovka (Achatina fulica) 
– jeden z nových obyvatel 
vzdělávacího centra
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rozhodly, že se budeme věnovat budování 
a prohlubování vztahu návštěvníků k méně 
oblíbeným skupinám zvířat, jakými jsou hmy-
zožravci, členovci, měkkýši a plazi. Jediným 
reliktem původního druhového složení kontakt-
ních zvířat je osmák degu. Jedno chundelaté 
zvířátko však těm, kteří o ně budou mít zájem, 
stále nabízet nemůžeme.
Proto jsme k osmákovi namísto činčil pořídily 
několik děsivých až hororových příšerek - mno-
honožky (Spirostreptus giganteus), afrického 
pygmy ježka (mezidruhový kříženec  Atelerix 
albiventris/Atelerix algirus) oblovku (Achatina 
fulica), sklípkana Smithova (Brachypelma smi-
thii), strašilky australské (Extatosoma tiaratum) 
a varana ostnoocasého (Varanus acanthurus). 
Jak se ukázalo, děti, jež tvoří většinu našich 
klientů, bývají z nevšedních „mazlíčků“ zprvu 
poněkud nervózní, avšak prvotní rozpaky 
zpravidla rychle vystřídá nadšení a děti 
se o ně začnou aktivně zajímat. Následuje 
smršť otázek na určení pohlaví, věk a další 
podrobnosti. Věříme, že právě toto je cesta, jak 
dětem a mládeži ukázat, že příroda je velice 
rozmanitá, a naučit je, že každý živočišný 
druh má své místo na Zemi a zaslouží si naši 
péči a ochranu.

Varan ostnoocasý 
(Varanus acanthurus)

Mnohonožka (Spirostreptus giganteus)

New inhabitants 
of the educational center.
Education of children in the education center has historically been enriched by numerous animals 
– common degu, chinchilla or domestic rabbi. This group has been enriched by two contact 
corn snakes. Nevertheless, last year we decided that the visitors should also be introduced less 
popular groups of animals as insectivora, arthropods, molluscs or reptiles. We got several 
horror-like „monsters“. At fi rst the children are rather nervous, but after a while they show a live 
interest. This is the way to show the children diversity of nature and build the right attitude in them. 

SUMMARY
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TAJEMNÝ SVĚT HADŮ

Mgr. Marie Ošlejšková
lektorka vzdělávacího centra

Mezi školami využívajícími nabídky vzděláva-
cího centra zoo stále vzrůstá zájem o výukové 
programy nazvané Smrtící setkání a Proč plazi 
jazyk plazí. A protože u nich zaznamenáváme 
mnoho pozitivních ohlasů, rozhodli jsme se uspo-
řádat podobnou vzdělávací akci i pro veřejnost. 
Pod názvem Tajemný svět hadů se uskutečnila 
o první srpnové neděli. 
Naším cílem bylo zájemce seznámit s kon-
troverzní skupinou plazů a alespoň částečně 
zmírnit negativní postoj k ní. Součástí programu 
byla především přednáška nesoucí název Ne-
pochopení i nebezpeční: Seznamte se. Lektor 

Výstava fotografií hadů z cest po Thajsku

Tajemný svět hadů
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pohovořil o neobyčejných způsobech vnímání 
hadů i s jejich vývojem od bazálních skupin, 
jakými jsou hroznýšovití, po moderní skupiny, 
jež představují zmije a chřestýši. Návštěvníci 
měli možnost podívat se na drápky hroznýšů 
či zhlédnout obrannou reakci korálovky kali-
fornské. Velké pozornosti se pak těšila výstava 
jedovatých hadů. Ve vzdělávacím centru byli 
k vidění kobra monoklová, chřestýš a zmije 
rohatá, nejjedovatější had Afriky. Zmije velmi 
dobře demonstrovala krycí zbarvení a příchozím 
tak prohlídku znesnadňovala. 
Dětští návštěvníci měli možnost si své nově 

nabyté znalosti o hadech ověřit v soutěži, která 
se odehrávala v okolí šelmího pavilonu. Jejich 
úkolem bylo rozpoznat hadí svlečku, vajíčka 
užovky či fotku nejjedovatějšího hada světa. Ne-
chyběla ani výstava exotických fotografi í plazů 
z dalekého Thajska. Možnost seznámit se s hady 
doslova na vlastní kůži měli i běžní návštěvníci, 
kteří si v tento den našli cestu do zoo. Po ní se 
totiž pohybovali ošetřovatelé s kontaktními hady, 
užovkou červenou a hroznýšem královským, a ty 
si přítomní mohli pohladit nebo dokonce nechat 
po sobě plazit. 

Mysterious world of snakes
The  Educational Centre in Hodonín Zoo offers the local schools educational programs about 
snakes. As the programs are very popular with pupils and students, we organized the same for 
the general public. Titled Mysterious World of Snakes the event took place on the fi rst August 
Sunday. The event consisted of a specialized lecture, exhibition of poisonous snakes, thematic 
contest for children and exhibition of photographs of reptiles from exotic Thailand. All the 
ordinary visitors had a chance to familiarize with snakes. The keepers with contact snakes 
mingled with the visitors who could touch the snakes of even let them slither on them. We believe 
we managed to temper the negative attitude to the controversial group of reptiles.

SUMMARY

Kobra monoklová (Naja kaouthia)
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Bohuna Mikulicová
mluvčí zoo, propagace a KVČ

Jedním z projevů krásného vztahu dětí i dospě-
lých ke zvířatům je jejich adopce. Také letos si 
příznivci a přátelé naší zoo mohli vybrat  ně-
kterého  ze svých zvířecích favoritů  a stát se 
jeho kmotrem-kmotrou. Možnosti adoptovat 
zvířátko využili i jako dárek k narozeninám nebo 
jiným příležitostem. K dosavadním adoptivním 

rodičům se letos přidalo dalších šestatřicet a na 

chov a komfort zvířat přispěli celkovou částkou 

64 085 Kč. K témuž účelu posloužila i částka 

ve výši 5 206 Kč, již coby výtěžek z akce Živý 

betlém věnovala zoologické zahradě Obec Mu-

těnice, a  dále fi nanční dary v rámci akce Vánoce 

pro psí kamarády, které činily deset tisíc korun. 

Všem patří náš upřímný dík. Poděkování patří 

i dalším sponzorům, již na chov zvířat a rozvoj 

naší zoo přispěli celkovou částkou 93 513 korun. 

ADOPCE A SPONZOŘI 
V ROCE 2014

Kmotr Adoptované zvíře Darovaná 
částka v Kč

Alžběta Hánová lvice Nela 10 000

Žáci a zaměstnanci  ZŠ Moravská Nová Ves tamarín pinčí Saša 8 785

Přírodovědný kroužek Sovičky ZŠ U Červ.domků sovice sněžní 2 250

Přírodovědný kroužek Sovičky ZŠ U Červ.domků lvi jihoafričtí Samba a Nadira 2 000

Přírodovědný kroužek Sovičky ZŠ U Červ.domků tukani obrovští Felix a Trita 2 000

Přírodovědný kroužek Plameňáci  ZŠ U Červ.domků plameňák růžový 4 000

FONERGY a Centrum sv. Sáry klokanka Sára 5 000

ZŠ Tvrdonice surikata Kity 4 100

ZŠ Strážnice Školní čáp bílý 4 350

Pavel Ondra z Pašovic želva nádherná 2 000

Vojtěch Drobeček z Hodonína andulka vlnkovaná 1 600

Eliška Dočkalová z Třebíče jaguár Basťa 1 200

MŠ s křesťanskou výchovou Uherský Ostroh žralok černoploutvý 1 000

Jana a Jiří Kopeckých z Dolního Újezdu lemurka Kimberley 1 000

Štěpánek Oharek z Moravského Písku ara vojenský 1 000

ŽŠ a MŠ Dr. Joklíka Kyjov VII. A papoušek nádherný 1 000

ZŠ a MŠ Dr. Joklíka Kyjov VII. A želva nádherná a užovka červená 1 000

ZŠ Dolní Bojanovice klokánek Vali 1 000

Christina Maria Mikulica Vancouver, Kanada želva nádherná 1 000

Vít Turčin z Uherského Ostrohu klaun očkatý Nemo 1 000

Viktorie Kudlíková z Břeclavi papoušek nádherný 1 000
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Kmotr Adoptované zvíře Darovaná 
částka v Kč

Turist.-přírod. kroužek Medvíďata Horní Moštěnice medvědice Li 1 000

John a Kathy Medley Anglie medvědice Li 1 000

Žáci 6.A a 6. B ZŠ Dubňany surikata Makena 1 000

Žáci I.B. a Mgr. Z. Hošková, ZŠ Břeclav, Valtická papoušek nádherný 1 000

John a Kathy Medley Anglie jaguár Tito 600

Lada Buchtíková z Hodonína kajmanka Zubejda 600

Alexandra Gloneková z Bratislavy jaguárka Kelly 550

Kristian Vignudelli, Zola Predosa želva nádherná 550

Karolina Drobečková z Hodonína želva kaspická 500

Gabriela Cemperová ze Skalice želva nádherná 500

Věra Slezáková z Hodonína jaguár Tito 300

Bárt Osoha z Dolní Dobrouče zubřice Karla 200

SPONZOŘI ZOO

REKLAMA

DARY
Název společnosti popis daru akce

Lázeňské oplatky Hodonín lázeňské oplatky
Dětský den, Dreamnight, 
Den zvířat

Velkoobchod – hračky

dárkové zboží Ing. Barvíř
dárkové zboží Dreamnight

Ryas Hodonín sladkosti
Dětský den, Rozloučení se školou, 
Rozloučení s prázdninami, 
Den zvířat

Název společnosti částka v Kč akce

VZP 38 000
Den dětí, Dreamnight, Rozloučení se školou, Rozloučení 
s prázdninami, Den zvířat/Den zdraví

Metlife 6 000 Dětský den

Zdravotní pojišťovna MV 8 000 Samostatná komerční akce

Dárce částka v Kč Dárce částka v Kč

TBWA Praha s.r.o. 30 000 Kroužek Sovičky 12 250

Eva Petříková 20 000 Delikomat 10 000

Generali Pojišťovna 17 000
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MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

ZVLÁŠTNÍ PODĚKOVÁNÍ

✘ Jiřímu Mikolášovi z Prahy – 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 výtvarného oboru ZUŠ za malování na obličej na akcích zoo
✘ Žákům LDO ZUŠ a učiteli Matěji Mužíčkovi za provedení živého betlému v zoo
✘ Dětskému komornímu orchestru ZUŠ a jeho dirigentce Marii Snopkové za účinkování na Dětském dni
✘ Markétě Kubalákové a její Veselé školičce za účinkování na Dreamnight 2014
✘ Daně Vilímkové a DS Bedřicha Kaněry v Břeclavi za účinkování na akci Rozloučení s prázdninami 
✘  Vedení Zeleného domu pohody v Hodoníně a Domova Horizont v Kyjově, jejich klientům 

a pedogogům za výrobu připínáčků na Den ptactva  a upomínkových předmětů k Noci duchů
✘  Členům Divadelního souboru Svatopluk za účinkování na Strašidelné zoo aneb Noci duchů
✘  Členům OS Dračí úsvit za účinkování na Strašidelné zoo aneb Noci duchů

MĚSTSKÉHO ÚŘADU V HODONÍNĚ

Adoptive parents and sponsors
One of the splendid manifestations of children and adults‘ love to animals is their adoption. This 
year, as others before, the supporters and friends of our zoo could chose one of their favourite 
animals and become its sponsor.  They used the adoption as a birthday or other present.  There 
were thirty-six newly registered sponsors, the total contribution to animals‘ raising and comfort 
amounted CZK 64,085.  The amount of CZK 5,206 as proceeds from the Christmas Live 
Crib event donated by the municipality of Mutěnice was used for the same purpose as well 
as fi nancial donations collected during the Christmas for Our Dog Friends event in the overall 
amount of ten thousand Czech crowns.  Our thanks to all the donors. Many thanks deserve also 
other sponsors who contributed to our animals‘ well-being by the total sum of CZK 93,513.                                

SUMMARY
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Věra Vejplachová
ekonom

Dotace a příspěvky
Hlavním zdrojem fi nancování zahrady je ne-
investiční příspěvek zřizovatele, jímž je Město 
Hodonín. V roce 2014 nám zřizovatel poskytl 
provozní příspěvek ve výši 7.819 tis. Kč. Tento 
příspěvek byl o 10,38 % nižší než v předchozím 
roce a zůstává pod úrovní roku 2005. Pokrývá 
tak pouze 36,34 % celkových neinvestičních 
nákladů organizace. 

Dalším zdrojem fi nancování zoo je příspěvek 
od Ministerstva životního prostředí ČR ( MŽP) 
ve výši 425 tis. Kč, jenž je určen na chov 
ohrožených druhů světové fauny v českých zoo 
a k zapojení zoo do systému ochrany přírody 
ČR. Tento příspěvek byl řádně vyčerpán a plně 
využit. 

Celkové výnosy 
zoo v roce 2014 dosáhly výše 21.779 tis Kč. 

V procentuálním vyjádření se v porovnání 
s předešlým rokem zvýšily o 3 %. Celkové 
výnosy jsou tvořeny neinvestičním příspěvkem 
zřizovatele, příspěvkem MŽP, výnosy z odpisů 
budov a vlastními výnosy.

Vlastní výnosy jsou příjmy získané vlastní činností 
– tržby ze vstupného, prodeje suvenýrů, prodeje 
zvířat, příjmy z pronájmů, z reklamy, příjmy za 
provozování autodopravy a poplatky přijaté za 
psy v útulku.

 Vlastní výnosy dosáhly v roce 2014 výše 
12.594 tis. Kč a jsou dosud nejvyšší v celkové 
historii zahrady. V porovnání s předešlým rokem 
jsou o 11 % vyšší.

Soběstačnost zahrady (bez sponzorských darů) 
za uplynulý rok byla 62 %. V porovnání s  rokem 
2013 vzrostla  o 6,8 %.

Celkové náklady 
zoo v roce 2014 dosáhly výše 21.516 tis. Kč.

V porovnání s rokem 2013 se zvýšily o 3 %. 

Náklady na krmiva jsou ve výši 1.839 tis. Kč, 
v porovnání s minulým rokem jsou o 5 % vyšší, 
náklady na energie jsou ve výši 900 tis. Kč, 
v porovnání s minulým rokem úspora činí 19 %. 
Náklady na opravy ve výši 906 tis. Kč se o 43 % 
zvýšily. Náklady na spotřebu materiálu jsou ve 
výši 2.379 tis. Kč, v porovnání s předchozím 
rokem jsou o 13 % vyšší. 

Osobní náklady (mzdy, zákonné zdravotní 
a sociální pojištění, náhrady za nemocenskou, 
příspěvek na obědy, pracovní oděvy, příspěvek 
na FKSP) představují nejvýznamnější objem ná-
kladů organizace. V roce 2014 dosáhly částky 
11.029 tis. Kč.

EKONOMIKA ZOO 
V ROCE 2014
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 Hlavní  činnost  Doplňková  činnost

Rok 2013 2014 2013 2014

Náklady celkem 19 001 19 658 1 851 1 857 

Z toho:     

Spotřeba materiálu 2 928 2 942 452 579 

Spotřeba energie 952 779 161 121 

Opravy a udržování 461 687 144 63 

Ostatní služby 1 389 1 555 452 117 

Mzdové náklady 7 405 7 544 142 419 

Zákon.sociál.pojištění 2 514 2 558 2 143 

Zákon.sociál.náklady 365 350  10 

Daně a poplatky 3 6  6 

Odpisy DHM, DNM 2 464 2 381   

Ostatní náklady 520 876 484 399 

    

Výnosy celkem 19 001 19 625 2 129 2 155 

Z toho:     

Výnosy ze vstupného 8 238 9 789   

Výnosy z nájemného   501 647 

Výnosy z prodeje zvířat   404 411 

Výnosy z prodeje zboží   721 655 

Výnosy z prodeje služeb 319 243 226 223 

Výnosy ostatní 143 407 277 219 

Dotace na provoz celkem 9 897 9 185   

Z toho - přísp.MŽP 391 425   

- přísp. zřizovatel 8 725 7 819   

- účel.přísp.ostat  16   

Rozpouštění transferů 781 925   

HV před zdaněním 0 - 34 278 298 

HV po zdanění 0 - 34 278 298 

Náklady a výnosy za rok 2014 v tis. Kč
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Investice v zoo v roce 2014
V roce 2014 byl z prostředků zřizovatele 
vybudován nový seník v ceně 760 tis.Kč. 

Z vlastních zdrojů jsme pořídili movitý majetek 
ve výši 532 tis. Kč.

Údaje o majetku 
K 31.12.2014

Stav zaměstnanců

Majetek v tisících Kč:

Dlouhodobý nehmotný majetek 765

Dlouhodobý hmotný majetek 69 663

Nedokončený majetek 472

Zásoby celkem: 3 284

Z toho - zvířata 2 953

- pohledávky 358

Finanční majetek celkem: 8 136

Z toho - pokladna 249

- peněžní prostředky 
na běžných účtech

7 887

FKSP 18

Fond odměn 158

Fond investiční 5 228

Fond rezervní 685

Závazky krátkodobé 2 031

2010 2011 2012 2013 2014

Přepoč.stav 33 35 33 33 35

Prům. mzda 17 894 18 385 19 351 19 841 18 958
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Zoo economy in 2014
The main source of zoo‘s fi nance is a non-investment subsidy of the founder, the municipality 
of Hodonín. In 2014 the subsidy amounted CZK 7,819 thousand which was 10.38 % less than 
the previous year and even lower than in 2005. The subsidy thus covers just 36.34 % of our 
total non-investment costs. Another sourse of zoo‘s fi nance is a subsidy from the Ministry of 
Environment of the Czech Republic amounting CZK 425 thousand and designed for keeping 
endangered species of global fauna in the Czech zoos and integration of the zoo into the 
Czech system of environment protection. The total revenues amounted CZK 21,779 thousand. 
Compared to 2013 the revenues increased by 3%. They consist of the non-investment subsidy of 
the founder, subsidy from the Ministry of Environment, real-estate depreciation yields and own 
earnings. The earnings of CZK 12,594 thousand are historically highest in the zoo‘s history. They 
are 11% higher compared to 2013. In 2014 the self-suffi ciency of the zoo (without sponsorship) 
was 62%, it has risen by 6.8%. The total costs reached CZK 21,516 thousand – a 3% increase. 
The feeding costs amounted CZK 1,839 thousand (5 % higher than previous year), energy costs 
are CZK 900 thousand, a saving of 19% compared to previous year. Repair costs: CZK 906 
thousand, 43% increase. Material costs: CZK 2,379 thousand, 13% lower than previous year. 
Personnel costs - the major cost category: CZK11,029 thousand in 2014. 

Investments
In 2014 a new hayloft for CZK 760 thousand was built from the founder‘s resources. We 
purchased current assets for CZK 532 thousand from our own resources. 

SUMMARY

Nový seník v zoo
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Pavel Turek
technik

Pro středisko údržby byl rok 2014 náročný na 
realizace, vytváření a dokončování nových ex-
pozic a na opravy stávajících objektů a pavilonů. 
V rámci jednotlivých úkolů střediska byly prove-
deny následující práce a činnosti:

v areálu zoo
-   výstavba oddělovacího boxu ve venkovním 

výběhu velbloudů
-  odstranění úniku kapaliny z venkovního okruhu 

kolektoru tepelného čerpadla v pavilonu 
  velkých kočkovitých šelem
-  instalace LED osvětlení nad sladkovodními 

akvárii
-  repase dřevěných informačních tabulí v areálu 

zoo
-  vymalování technického zázemí a chodby pro 

návštěvníky v pavilonu velkých kočkovitých   
šelem, pavilonu opic, pavilonu akvárií a pa-
vilonu ptáků

-  betonáž podlahové desky pod prodejním 
stánkem

-  oprava elektrického ohradníku venkovního 
výběhu velkých kočkovitých šelem a výběhu u 

  zubra
-  repase odtokových kanálků v prostorách ob-

jektu starého šelmince
-  repase ocelových konstrukcí ve vnitřních pro-

storách objektu starý šelminec
-  výroba nerezových napáječek pro šelmy
-  výroba ptačích hnízdicích budek a instalace 

nových expozic v pavilonech nového a starého 
  ptačince
-  oprava střechy pavilonu velkých kočkovitých 

šelem z důvodu prosakování srážkových vod  
do šaten a technického zázemí chladicího 
agregátu

-  montáž protipožárního sádrokartonu ve skladu 
zahradní techniky

-  oprava vnitřního hrazení boxů pro ustájení 
exotických zvířat

-  repase vodovodní jímky u pavilonu akvárií
-  výměna oplocení venkovního výběhu u sitatung
-  instalace obytných kontejnerů pro stolárnu a 

zimoviště ptáků
-  výměna prasklého skla za bezpečnostní sklo 

ve vnitřní expozici zoborožců 
-  změna ve vytápění objektů velkého kruhu. 

Nevyhovující olejové radiátory nahrazeny hli-
níkovými radiátory s topnou tyčí a termostatem

-  obnova nátěrů dřevěných herních prvků dět-
ského hřiště

-  výměna elektrokotle v chodbě ubikace psů 
hřivnatých 

-  zateplení dřevěných stájí ve velkém kruhu
-  výměna střešní krytiny u venkovního altánu
-  instalace nového venkovního oplocení v pro-

storu za stolárnou

v útulku pro psy
-  oprava a výroba zateplených venkovních psích 

bud
-  zapravení obvodového zdiva kotců a odtoko-

vých sběrných žlabů
-  nátěry ocelových konstrukcí kotců
-  vývoz a pročištění sběrné jímky a sběrných 

odtokových žlabů

VÝSTAVBA 
A ÚDRŽBA V ZOO
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Další činnost technického úseku
Na základě smlouvy o poskytování služeb 

prováděli řidiči technického úseku zimní údržbu

komunikací města Hodonína, a to podle plánu 

pro období let 2014/2015. V souvislosti s výše 

realizovanými pracemi se prováděly revize 

na elektrických instalacích objektů a revize 

hasicích přístrojů. Závady, které byly v rámci 

revizí a kontrol elektrického zařízení, tlakových 

nádob, BOZP a PO zjištěny, byly průběžně 

odstraňovány.

V oblasti dopravní a přepravní techniky byly 

zajištěny technické prohlídky vozidel, cejchování 

tachografů a pravidelné servisní prohlídky. Dále 

byly zajišťovány práce v rámci  zoo -  rozvozy 

a uskladnění krmiva, vývozy odpadů včetně 

zpracování hlášení o odpadech, dovozy okusu 

pro zvířata. Proveden byl i nátěr plechového 

oplocení areálu „zetka“ jako podklad pro mal-

bu, již  provedl malíř Petr Přikryl. 

Dvorní malíř zoo Petr Přikryl
zrenovoval malby pavionu exotů
a zvelebil nevábné oplocení objektu „zetka“
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Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
Za rok 2014 bylo evidováno celkem 26 pra-
covních úrazů. Jednalo se o úrazy lehčího rázu, 
které si nevyžádaly hospitalizaci zraněného ani 
pracovní neschopnost. 
V rámci BOZP byla provedena následující 
školení:
-  školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

pro administrativní a technicko-hospodářské a 
odborné pracovníky

-  školení v rámci zdokonalování odborné způ-
sobilosti řidičů profesionáĺů

-  školení řidičů referentů
-  školení obsluh motorové řetězové pily a obsluh 

křovinořezů a benzinových sekaček

Požární ochrana
V oblasti požární ochrany nebyla zaznamenána 
žádná mimořádná událost. V rámci PO byla 
provedena následující školení:

-  školení o požární ochraně zaměstnanců, osob 
určených k zabezpečení požární ochrany v mi-
mopracovní dobu ve smyslu § 16 zákona o PO 
č.133/1985 Sb.ve znění pozdějších předpisů a 
§23 a 36 vyhlášky č.246/2001 Sb.

-  školení k odborné přípravě preventisty o po-
žární ochraně podle prováděcí Vyhlášky MV 
č. 246/2001 Sb.

Péče o zeleň
-  sečení travnatých ploch
-  ozdravné prořezy stromů
-  v prostoru bývalého kontaktního dvorečku, 

který byl zrušen z důvodu, že zde docházelo 
ze strany návštěvníků k týrání osazenstva 
dvorečku, byla vybudována skalka s pose-
zením a tím byl vytvořen oddechový kout pro 
návštěvníky.

Práce na přípravě nového oddechového koutku
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Construction and maintenance
The Construction and Maintenance Centre dealt with tasks focused on repairs and maintenance 
of existing pavilions and other objects, creation and restoring of expositions in external and 
internal animal homes. The centre also provided various repairs and other works required by the 
dog shelter. In accordance with a contract the centre carried out maintenance of the municipal 
roads and other works within the zoo as distribution and storage of food, waste removal. An 
important part the centre‘s activities was maintenance and regulation of greenery including 
mowing grass and pruning trees.  

The centre also took care of work safety and health protection. There were four trainings 
organized in the section. There were total of 26 work injuries, most of which were minor ones 
not requiring medical treatment nor inability to work. There was no fi re emergency situation. 
Two trainings were organized in the area of fi re protection. 

SUMMARY

Výstavba okrasné skalky



Zoologická zahrada Hodonín / Zoological Garden Hodonín | 104

Ing. Lenka Štursová
zooložka

Již téměř dvě desetiletí při Zoo Hodonín funguje 
útulek pro psy. Disponuje 31 venkovními a pěti 
vnitřními kotci, které jsou přizpůsobeny variabilitě 
obyvatel útulku. Ve venkovních kotcích mají psi 
k dispozici boudy. Některé kotce jsou vybaveny 
takzvanými šubry s možností přehnat zvíře do 
vedlejší ubikace. Tuto možnost chovatelé využí-
vají hlavně u velkých a agresivních zvířat kvůli 
své vlastní bezpečnosti. Ve vnitřních kotcích jsou 
boudy nahrazeny palandami. Tyto prostory ne-
jsou přístupné veřejnosti a určeny jsou převážně 
pro feny kolem porodu, štěňata, malé choulostivé 
psíky či zvířata jinak zdravotně oslabená, která 
špatně snášejí venkovní chladné počasí.
Součástí útulku je také ošetřovna, kde jsme 

schopni provést základní vyšetření zvířete a po-
skytnout základní veterinární péči potřebným 
jedincům. Pokud se vyskytne složitější případ, 
jenž vyžaduje náročnější zákrok nebo diagnos-
tiku, využíváme ordinací našich veterinárních 
lékařek MVDr. Kateřiny Jedličkové a MVDr. Da-
niely Plešové.
Všichni pejsci v útulku jsou po přijetí k nám 
odčerveni a naočkováni proti vzteklině. Pokud 
se u nás narodí štěňata, samozřejmě opouštějí 
útulek odčervená a se základní vakcinací jako 
od každého jiného chovatele. Očkování proti 
dalším nákazám necháváme na vůli nových 
majitelů psů i štěňat. 
V areálu útulku se nachází i sklad krmiva, ve 
kterém je díky pomoci dobrých lidí téměř stále 
dostatečná zásoba granulí na několik týdnů. 
I v roce 2014 se nám podařilo uspět v kam-

ÚTULEK 
PRO PSY

Hlavní část útulku čítá jednatřicet kotců
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pani Pomozte naplnit misky v útulcích a získat 
několik set kilogramů granulí od společnosti 
MARS CZECH, s. r. o. Osvědčila se nám i spo-
lupráce s různými „psími“ sdruženími a spolky 
z okolí. Nemůžeme ale opomenout ani jednotlivé 
dárce. 
Velmi nás dojala návštěva z dětského domova. 
Děti, které spolu se svými vychovateli přijely na-
vštívit náš útulek, nejenže vyvenčily snad všechny 
psíky, ale ještě jim dovezly dárky v podobě kr-
miva, pamlsků a hraček. Přítomné chovatelce se 
jen stěží dařilo zadržet slzy, když děti při loučení 
vytahovaly z batůžků piškoty a plyšáky. 
Díky všem těmto nesobeckým lidem jsme schop-
ni našim svěřencům poskytovat v jejich neutěšené 
situaci alespoň částečný komfort a nahradit péči 

milujícího páníčka. Sešlo se nám dokonce tolik 
povlečení, ručníků a prostěradel, že jsme se o ně 
mohli podělit s dalšími útulky v okolí. 
V roce 2014 bylo do útulku přijato 290 psů. 
Z toho 72 se podařilo vrátit původnímu majiteli, 
199 našlo domov u majitelů nových. Bohužel 22 
pejsků uhynulo nebo muselo být ze zdravotních 
důvodů utraceno. Zřejmě kvůli velké koncentraci 
zvířat a jejich častým pohybům jsme se letos 
potýkali s atakou psincového kašle, která postihla 
celý Hodonín.  U některých, zejména starších či 
oslabených pejsků byla léčba bohužel neúčinná. 
V případě takovýchto epidemií jsme nuceni útulek 
uzavřít a na nějakou dobu zrušit venčení. Jakmile 
nákaza ustoupí, vše se vrací do do normálního 
režimu. 

Pejsci získali množství granulí v rámci akce Naplňme misky v útulku
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Dog shelter
The dog shelter of Hodonín Zoo has been in operation for nearly twenty years. There are 31 
external and 5 internal pens. In the external ones there are kennels, through some of them the 
dogs can be moved to a neighbouring pen. In the internal ones the kennels are replaced by 
beds. These areas are spared for bitches in pup, small sensitive dogs or otherwise weakened 
animals. The shelter disposes of an ambulance station and food store. In  2014 the shelter took 
on 290 dogs. 72 of them were returned to their owners, 199 found a new home. Twenty-two 
dogs died or had to be put down because of their tragically ill health. This year we struggled 
with and attack of infectious laryngotracheititis which hit the whole city of Hodonín. In case of 
some older or weakened dogs the treatment was ineffective. In the times of such epidemies we 
have to close the shelter for the public and temporarily abandon outing the dogs.

SUMMARY

Díky početným dobrovolníkům mají pejsci 
z útulku možnost opustit své kotce a projít se po lese
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Jeden ze dvou druhů lemurů v Zoo Hodonín
vari černobílý (Varecia variegata)


