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SLOVO ŘEDITELE
u tygrů ussurijských, kterého jsme se dočkali
po dlouhých čtrnácti letech. Potěšil nás o to
víc, že dva samečky na svět přivedl nově sestavený pár mladých perspektivních jedinců,
kdy matka svá mláďata odchovala bez lidské
pomoci. Nemenší radost jsme měli ze šesti
mláďat emu hnědého, jichž jsme se u tohoto
druhu dočkali po dvaceti letech, ale i z odchovů u lemurů černých, tamarínů pinčích
a žlutorukých. Mláďata jsme rádi přivítali
i u sitatung západoafrických, lam krotkých
či klokanů rudých, z nichž některá, včetně
mláďat vlků hřivnatých, putovala od nás do
dalších evropských zoo. Několik vzácných
odchovů jsme zaznamenali i u naší ptačí populace. Mladé na svět přivedl například pár
majny Rothschildovy, mandelíka hajního či
loskutáka posvátného. Už stabilně odchováváme mnohé druhy sov, přičemž u dvou z nich
se podílíme na jejich repatriaci do přírody
České republiky, a pochlubit se můžeme i několika odchovy u sladkovodních ryb.

Vážené dámy, vážení pánové,
milí příznivci Zoo Hodonín!
Uplynul další rok a vám se do rukou opět dostává výroční zpráva hodonínské zoologické
zahrady, která podává obrázek o tom, co všechno se v tomto zařízení v daném období událo.
Nebylo toho málo a jsem rád, že hned úvodem
mohu konstatovat, že naše zahrada zaznamenala řadu úspěchů. A to i přesto, že se nám
nepodařilo obhájit loňský návštěvnický rekord,
když k nám letos – zjevně kvůli dlouhotrvajícím
tropickým vedrům o hlavní sezoně - zavítalo
o zhruba dvanáct tisíc lidí méně než loni. Ani tak
ovšem nemáme důvod k nespokojenosti, neboť
konečné číslo 147 894 v historickém žebříčku
návštěvnosti představuje krásné třetí místo.
S čím se ale můžeme opravdu pochlubit, jsou
chovatelské úspěchy. Jedním z těch nejvýznamnějších je historicky první odchov dvou mláďat
vlka hřivnatého, jehož chov se v hodonínské
zoo datuje rokem dva tisíce, dalším pak odchov

5 | Výroční zpráva 2015 / The Annual Report 2015

Velkou satisfakcí pro naši zoo bylo její vysoce
pozitivní hodnocení na zasedání ředitelů evropských zoologických zahrad ve švýcarském
Zurrichu. Tam jsme také navázali spoustu
kontaktů pro další spolupráci v rámci střední
i západní Evropy. Půjde především o získávání
nových zkušeností, ale i možnost získat vzácné
druhy zvířat, k nimž bychom se - nebýt našeho
členství v EAZA (Evropská asociace zoo a akvárií) - neměli šanci dobrat. Mezi takové, o které
bychom do budoucna stáli, patří třeba pandy
červené, obláčkoví levharti, či vybrané druhy
primátů a kopytníků.
Řada věcí se povedla i na úseku údržby. Vyměnili jsme nevyhovující elektrická vedení
a rozvody, zprovoznili nefunkční systémy
a trafostanici vysokého napětí, která by měla
přinést nejen efektivitu využívání, ale také snížení výdajů na energie. Prakticky v celém areálu
jsme renovovali nátěry a vyspravili poškozené
fasády v návštěvnických prostorách. Podařilo
se optimalizovat počítačovou síť a náhledy
z videokamer v areálu zoo pro zkvalitnění jejích
webových stránek. Ve spolupráci s odborem
rozvoje města a odborem investic a údržby jsme
také připravovali podklady k našemu záměru

rozšířit areál zoo a celkově jej zmodernizovat.
Spokojeni můžeme být i s ekonomikou naší zoo,
která vykázala kladný hospodářský výsledek,
jenž je potvrzením správně nastaveného a fungujícího systému práce i dobrého hospodaření.
K dobrému jménu Zoo Hodonín podstatnou
měrou přispívá i práce na úseku propagace
a vzdělávání. Stejně jako v letech minulých
i tentokrát jsme pokračovali v pořádání
zajímavých kulturně výchovných akcí a vzdělávacích programů. Letos jsme navíc zahájili
další spolupráci v oblasti turistického ruchu,
zejména s vinařskou oblastí Nechory v nedalekých Prušánkách, prohloubili spolupráci se
slovanským hradištěm v Mikulčicích a turistickými cíli a jejich kontaktními pracovišti v rámci
okresu, ale i Jihomoravského kraje. Své ovoce už
nese i naše zatím poměrně mladá účast v jednatřicítce TOP výletních cílů na jižní Moravě.
Stále častější návštěvy ze sousedního Rakouska
jsou toho důkazem. Největší část zahraniční
klientely však přichází ze Slovenska, která pro
nás znamená podstatný ekonomický přinos.
Doufáme, že ani v příštích letech ve stávajících snahách nepolevíme, ale své úsilí ještě
znásobíme tak, aby si naše zoo nadále udržela
pověst jednoho z nejlákavějších turistických
cílů i daleko za hranicemi nejen Jihomoravského
kraje, ale i naší vlasti.

Závěrem mi dovolte, abych poděkoval za návštěvnickou přízeň a vyjádřil úctu všem těm,
kteří naši zoo jakýmkoli způsobem podporují.
Mé zvláštní poděkování patří našemu zřizovateli – statutárnímu městu Hodonínu - a Ministerstvu životního prostředí ČR, jakož i všem mým
spolupracovníkům, kteří mají na rozvoji a velké
oblíbenosti naší zahrady velkou zásluhu.

Mgr. Martin Krug
ředitel Zoo Hodonín

THE DIRECTOR’S WORDS
Dear Ladies, dear Gentlemen, dear fans of the
Hodonín Zoological Garden!
Another year is over and you are holding another Annual Report of the Hodonín Zoological
Garden informing you about development in
the facility during the period. There was a lot
to do and I am glad that at the beginning of the
Annual Report I can state that our Zoo reached
numerous achievements. It was a successful year
even though we did not manage to reach last
year’s record number of visitors - this year we
welcomed about twelve thousand visitors less
than in the previous year (apparently because of

long-term wave of tropical heat in the main season). In spite of this fact we do not have a reason
for dissatisfaction as the final number of 147,894
visitors ranks a very positive third place in the
historical visit rate.
What we can truly be proud of are our breeding achievements. One of the most meaningful
of them is a historically first rearing of two
maned wolf cubs (we have had these wolfs in
Hodonín since 2000), another one is rearing of
Siberian tigers after long fourteen years. We are
exceptionally pleased by the tigers as they were
conceived by a newly created couple of young
Zoologická zahrada Hodonín / Zoological Garden Hodonín
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and perspective parents, and mother reared her
cubs fully without assistance of people. We were
also delighted by six Emu chicks born finally after
twenty years of breeding, furthermore rearings
of black lemurs, cotton-top and red-handed
tamarins. Great pleasure were the young of sitatunga, llamas or red kangaroos, some of which,
including the maned wolfs, were shipped to other
European zoos. There were several rare breedings
in our population of birds, e.g. Rotschild’s mynah,
European roller or common hill myna. Traditionally, we breed numerous owl types, with two of
them we contribute to their reintroduction back
to wildlife of the Czech Republic. Last but not
least, we are proud of several rearings of freshwater fish.
Our great satisfaction was highly positive appreciation expressed during the European Conference of Zoo Managers in Zurich, Switzerland.
We also made lots of contacts there for furhter
cooperation within Central and Western Europe.
The expected cooperation areas include exchange
of experience and possibilities to acquire rare
animal species which would be unaccessible for
us if we were not a member of EAZA (European
Association of Zoos and Acquaria). Those species we are perspectively interested in include
e.g. red panda, clouded leopard or some types of
primates, ungulates, etc.
There are some great achievements in the area
of maintenance. We replaced unsatisfctory
power lines and wiring, made non-functional
systems and high voltage transforming station
functional which is supposed to improve energy
utilization with consequent energy cost savings.
Paintings and damaged facades in visitors’ areas
are renovated throughout the whole premises.
We managed to optimize our computer network
and improve our Website by webcams covering
online the zoo premises. In cooperation with
the municipal departments of development,
investments and maintenance we also prepared
documentation for the intended expansion and
overall modernizing of the Zoo premises. We can
be satisfied with the Zoo economy - the operating
results were positive which supports the way the
work organization and managment system are
set and functioning.
The Hodonín Zoo reputation is also substantially
supported by the departments of publicity and
education. Similarly to the previous years we
continued in organizing of interesting culturaleducational events and educational programs.
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In 2015 we initiated new cooperations in the
area of tourism, e.g. with the viticultural region
of Nechory in nearby municipality of Prušánky,
extended cooperation with the Slavic fortified
settlement in Mikulčice and other tourist destinations and their contact oﬃces around the district
and the region of Southern Moravia. We started
yielding benefits from our recent ranking within
the TOP 31 tourist destinations in Southern
Moravia, the proof of which are more and more
frequent visits from the neighbouring Austria.
Majority of foreign visitors, however, come from
Slovakia, this group means a substantial economic benefi t for us. We hope our efforts will
even accelerate in the following years so that
our Zoo maintains the reputation of one of the
most attractive tourist destinations far beyond
the boundaries of the South Moravian region and
the Czech Republic.
Finally, allow me to express many thanks for
loyalty of our visitors and my respect to all those
who support our Zoo in any way. My special
thanks belong to our institutor - statutory city
of Hodonín - and Ministry of the Environment of
the Czech Republic, as well as all my colleagues
whose merit in development and increasing
popularity of our Zoo is invaluable.

Mgr. Martin Krug
director

Lev jihoafrický /Panthera leo krugeri/
ve třech a čtvrt roku
Zoologická zahrada Hodonín / Zoological Garden Hodonín

|8

CHOVATELSKÁ ČINNOST V ROCE 2015
Ing. Lenka Štursová, Bc. Jiří Ingr
zoologové

v rané fázi na ní nebyla znát. Bývalý
majitel měl samce i samice pohromadě, čímž záhada byla vysvětlena.

Savci

Obnova stádečka koz kamerunských
(Capra hircus) v loňském roce se vyplatila. Obě samice odchovaly kůzlata, aby
mohla dělat radost zejména dětem,
které si je mohou pohladit a nakrmit.

V letošním roce se nám zdařil odchov
vlků hřivnatých (Chrysocyon brachyurus). Samec Fellini a samice Ola se
dočkali svých prvních potomků, když
na svět přivedli dvě samičky. Přestože
po zbytek roku žijí tato zvířata v přírodě samotářsky, na výchově a péči
o potomky se podílejí oba rodiče.
Také péče Oly a Felliniho o svá provorozená mláďata v Zoo Hodonín byla
bezproblémová.

U tamarínů žlutorukých (Saguinus
midas) jsme se dočkali opět dvojčat.
Tamaríni pinčí (Saguinus oedipus) však
tentokrát nezvládli odchov trojčat.

K úspěšnému odchovu letos došlo
i u kočkovitých šelem. O dva zdařilé
samečky se postaral pár tygrů ussurijských (Panthera tigris altaica), Raja
a Igor. I tentokrát jde o první odchov
v roce 2013 nově sestaveného chovného páru.
U lvů jsme v tomto roce nezaznamenali
žádné změny.
Ze zoo Hodonín odešel starý pár černé
formy jaguára amerického (Panthera
onca). V současné době chováme
pouze jeden mladý pár tohoto druhu,
v němž samec je černé formy a samice
formy skvrnité s klasickým zbarvením.
Malým překvapením bylo narození
ovce kamerunské (Ovis aries aries).
Ve stádě totiž není beran. Ovce k nám
přicestovala již březí, ovšem gravidita
9 | Výroční zpráva 2015 / The Annual Report 2015

U surikat /Suricata suricatta/ jsme vyměnili dva jedince

Dvě mláďata lemura černého /Eulemur macaco macaco/

Jedno z mláďat uhynulo necelý měsíc
po narození.
Rodina lemurů černých (Eulemur
macaco macaco) se rozrostla o dvě
mláďata. Bohužel tato radostná událost vyvolala nesváry, které vyústily
k vyčlenění jedné samice ze skupiny.
Momentálně proto lemury chováme
ve dvou ubikacích.
V předchozím roce jsme od stáda
lam krotkých (Lama glama) oddělili
samce, aby si samice odpočinuly od
mateřských povinností. Když jsme je
loni opět spojili, samec se postupně
pářil se všemi samicemi podle jejich
hierarchie ve stádě. Letos jsme se tak
dočkali tří lamích mláďat - jednoho
samečka a dvou samiček.

Jedno ze tří mláďat lamy krotké /lama glama/

U sitatung západoafrických (Tragelaphus spekii gratus) se narodila dvě
mláďata, ale zhruba týden po porodu
obě uhynula. Všechna již odrostlá
Zoologická zahrada Hodonín / Zoological Garden Hodonín
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Jediné mládě u sitatung západoafrických
/Tragelaphus spekii gratus/

Rodinka klokana rudého /Macropus rufus/

Mládě ovce domáci kamerunské /Ovis aries aries/
Tamaríni pinčí /Saguinus oedipus/
se rozrostli o dvě mláďata

Pravidelné odchovy jsou u koz kamerunských
/Capra hircus/
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Mláďaty každoročně potěší i tamaríni žlutorucí
/Saguinus midas/

Zoo letos získala pár oryxe jihoafrického /Oryx gazella/

mláďata jsme pro jistotu oddělili a preventivně jim nasadili
vitaminy. Část z nich jsme pak
kvůli nežádoucí příbuzenské
plemenitbě odvezli do jiného zařízení. Koncem roku se u sitatung
narodila zdravá samička, která
dobře prospívá.
Ukončili jsme chov kiangů východních (Equus kiang) a přesunuli je do deponace.
Po krátké pauze jsme se vrátili
k chovu oryxů jihoafrických
(Oryx gazella gazella). V březnu
jsme k deponaci přijali dva samce ze Zoo Olomouc.
V expozici tamarínů vousatých
(Saguinus imperator subgrise-

Nová samice tamarína vousatého
/Saguinus imperator subgrisescens/

Zoologická zahrada Hodonín / Zoological Garden Hodonín
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Koza šrouborohá /Capra falconeri heptneri/
– nový druh v Zoo Hodonín
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scens) máme opět dva jedince tohoto
druhu. Za jednu ze dvou již dříve
uhynulých samic jsme ze Zoo v Kodani získali náhradu. I tentokrát jde
o samičku, již doporučil koordinátor
chovu tamarínů, aby se tak zabránilo
rozmnožování zvířat. To evropský
koordinátor momentálně nepovoluje.

Ukončili jsme chov kiangů /Equus kiang/

U klokanů rudokrkých (Macropus rufogriseus) jsme přišli o starou samici.
Ještě předtím jsme však skupinu doplnili o dvě mladé samičky. To nejvíce
potěšilo mladého samce, jenž k nám
přišel v předchozím roce.
Ukončili jsme chov zubra evropského
(Bison bonasus bonasus). Stará samice
letos uhynula a mladou samici jsme
v rámci programu EEP přesunuli do
Zoo Tábor, odkud pocházeli oba její
rodiče .
Novým druhem v naší zoo je koza
šrouborohá (Capra falconeri heptneri). Ze Zoo Augsburg se nám v rámci
programu EEP podařilo zatím získat
samici s mládětem, rovněž samičkou.
V roce 2016 bychom rádi dovezli
i samce a založili tak vlastní chovné stádo. Jde o odolná, nenáročná
zvířata, která ovšem v úleku dokáží
vyskočit do značné výšky. Proto jsme
před jejich příjezdem upravili a zvýšili hrazení výběhu. Koordinátorka
chovu si vyžádala fotodokumentaci
chovného zařízení a teprve po jejím
schválení jsme mohli zvířata dovézt.
Samice jsou poměrně nenápadné,
s rohy do 25 cm, zato kozel se pyšní
rohy rostlými do spirály o délce až
160 cm a mohutnou hřívou na krku
a plecích.

V Zoo Hodonín skončil i chov zubra evropského
/Bison bonasus bonasus/
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Ptáci
Naším hlavním cílem v letošním roce
bylo doplnit liché jedince a kolekci
ptáků rozšířit o nové atraktivní a zajímavé druhy. Mezi nejcennější ptačí
přírůstky patří nepochybně naše historické prvoodchovy mandelíka hajního (Coracias garrulus) a loskutáka
posvátného (Gracula religiosa).

Třídenní mládě emu hnědého
/Dromaius novaehollandiae/

Mezi další významnější odchovy patří: ara zelenokřídlý (Ara chloroptera),
majna Rothschildova (Leucopsar
Rothschildi), emu hnědý (Dromaius
novaehollandiae).
Další odchovy u běžných druhů:
holub chocholatý (Ocyphaps lophotes), papoušek nádherný (Polytelis
swainsonii), kachnička karolinská (Aix
sponsa), rýžovník šedý (Padda oryzivora) a zebřička pestrá (Taeniopygia
guttata) a další.
V kolekci sov se nám letos podařilo
opět rozmnožit sýčky obecné (Athene
noctua) a sovy pálené (Tyto alba). Mláďata obou sovích druhů jsme předali
do Záchranné stanice pro volně žijící
živočichy v Bartošovicích, kde byla po
několikatýdenní přípravě vypuštěna
do volné přírody k posílení divoké
populace ve vybraných lokalitách.
Celkem jsme jich takto předali čtrnáct.
V roce 2015 se nám podařilo rozšířit
ptačí kolekci o dva nové a velmi cenné druhy, jimiž jsou sojkovec lesní
(Ianthocincla ocellata) a sojkovec
popelavý (Ianthocincla cineraceus
cinereiceps).
Dále se nám podařilo získat nového
samce jeřába panenského (Anthropo15 | Výroční zpráva 2015 / The Annual Report 2015

Mláďata třítýdenní

Rodiče letošních mláďat

ides virgo). Ten nahradil svého předchůdce, který se s naší samicí nepářil
a byl tak pro chov nevhodný.

Zoo sestavila nové páry ledňáka obrovského
/Dacelo novaeguineae/

Úspěšné bylo i dopárování lichých jedinců. Podařilo se nám sestavit nové
páry ledňáka obrovského (Dacelo novaeguineae), sovice krahujové (Surnia
ulula) a puštíka brýlatého (Pulsatrix
perspicillata).
Druh, o který jsme definitivně přišli,
je toko rudozobý (Tockus erythrorhynchus). Chovali jsme pouze jednoho
jedince a toho bohužel ulovila škodná.
Mezi v zoo chovanými ptáky došlo
i k několika úhynům. Nebyly to však
úhyny vzácných druhů nebo jedinců,
kteří by nějakým způsobem výrazně
ovlivnili naši druhovou skladbu nebo
množství odchovávaných mláďat.
Do budoucna plánujeme ukončit chov
některých druhů ptáků, kteří nejsou
pro návštěvníky atraktivní, a nahradit
je novými, zajímavějšími nebo vzácnějšími druhy. Chov chceme ukončit
např. u krkavců velkých (Corvus corax),
zebřičky pestré (Taeniopygia guttata),
chůvičky japonské (Lonchura domestica) amadiny diamantové (Stagonopleura guttata) apod. Naopak budeme dělat
vše pro to, aby se v naší zahradě rozšiřovala kolekce sojkovců. Ti v současné
době patří k nejvzácnějším druhům
ptáků v evropských chovech.
V dalším roce budeme opět pokračovat
v doplňování lichých jedinců a postupném systematickém rozšiřování chovů.

Samcem jsme dopárovali puštíka brýlatého
/Pulsatrix perspicillata/
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Sovice krahujová /Surnia ulula/
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Nový samec jeřába panenského /Anthropoides virgo/

Mládě majny Rothschildovy /Leucopsar Rothschildi/

Ara zelenokřídlý /Ara chloroptera/ opět potěšil mládětem

Mláďata měla i kachnička karolinská /Aix sponsa/
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Plazi
I letos pokračujeme v úspěšných
odchovech chameleonů jemenských
(Chameleo calyptratus). Odchovaná
mláďata pak prodáváme.
Darem jsme dostali želvu zelenavou
(Testudo hermanni)od soukromé
chovatelky.
Na vzdělávací centrum jsme pořídili
nové kontaktní zvíře. Trochu netradičně je jím varan ostnoocasý (Varanus
acanthurus). Tento ještěr patří mezi
malé varany a je od mala zvyklý na
lidský kontakt. Děti se s ním mohou
potěšit jak v našich zookroužcích, tak
během příměstských táborů nebo
vzdělávacích programů.
Vzhledem k nutné rekonstrukci elektroinstalace v teráriích na novém šelminci jsme byli nuceni koncem roku
terarijní zvířata přemístit do zázemí.
Rádi bychom této události využili
a část zvířat nahradili novými druhy.

Varan ostnoocasý /Varanus acanthurus/
- nové kontaktní zvíře

Obojživelníci
Letos se podařilo rozšířit kolekci
našich zvířat o další třídu, a to obojživelníky. Jsou zastoupeni hned dvěma
druhy nenáročných žab. Jde o létavku
listovou (Polypedates dennysii) a rosnici sinou (Pelodryas caerulea). Žabky
sídlí v pavilonu akvárií, v teráriu, které
zdědily po užovkách červených. Během
roku zvířata pěkně povyrostla a není
problém je v expozici spatřit, i když
se někteří naši návštěvníci domnívají,
že žáby jsou umělé. Může za to nejspíš
jejich zbarvení a statičnost.
Nový druh žáby – létavka listová
/Polypedates dennysii/

Mládě chameleona jemenského
/Chameleo calyptratus/
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Ryby
Ryby jsou oproti ostatním živočichům
poměrně krátkověké. I proto je v této
kategorii nejvíce pohybů. Mezi nejzajímavější přírůstky patří anténovec
červenoocasý (Phractocephalus hemioliopterus). Jedná se o velkou krásnou
rybu umístěnou v akvateráriu spolu
s ostatními rybami, želvami a kajmánkem trpasličím. Je to teritoriální dravá
ryba, takže jsme museli přijmout jistá
opatření, která by zabránila problémům během krmení. K dalším novým
druhům patří mečovka mexická (Xiphophorus hellerii), perlovka červená
(Hemichromis bimaculatus), čichavec
medový (Colisa chuna), dánio pruhované (Danio rerio), dánio zlaté (Danio
frankei), neonka černá (Hyphessobrycon
herbertaxelrodi) a v mořských nádržích
pak klipka červenoocasá (Chaetodon
collare) a štětičkovec dlouhohlavý
(Oxycirrhites typus). Obměnili jsme
také hejna piraní Nattererových (Pygocentrus nattereri) a terčovců červených
(Symphysodon discus). Poslední staré
kusy piraní uhynuly. Vzhledem k jejich
věku a stavu jsme na tuto variantu byli
připraveni a v zázemí jsme již chovali
Štětičkovec dlouhohlavý /Oxycirrhites typus/

Terčovec červený /Symphysodon discus/

Klipka červenoocasá /Chaetodon collare/
Piraňa Nattererova /Pygocentrus nattereri/
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Bezobratlí

Anténovec červenoocasý
/Phractocephalus hemioliopterus/

Do mořského akvária jsme přikoupili
nové druhy bezobratlých živočichů:
plže kotouče indického (Trochus niloticus), hadici olivovězelenou (Ophiarachna incrassata) a dva druhy hvězdic
- hvězdici (Linckia laevigata) a hvězdici
indickou (Fromia indica). Obě jsou zajímavé svou barvou. První z nich je
modrá, druhá je červená.

Jehla pruhovaná /Dunckerocampus dactyliophorus/

hejno mladých jedinců, kterými jsme
byli schopni zvířata operativně nahradit. Několik posledních starých
kusů terčovců jsme na dožití přesunuli do zázemí a do expoziční nádrže
jsme vpustili mladé hejno, v němž je
zastoupeno několik barevných variant tohoto druhu.

Achatina žravá /Achatina fulica/
Hvězdice /Linckia sp./

Paryby
Samostatnou kapitolu akvárií tvoří
nádrž žraloků černoploutvých (Carcharhinus melanopterus), kde se
uskutečňuje rekonstrukce filtračního zařízení a vybavení nádrže. S ní
související změny pro žraločí pár znamenaly stres, který bohužel zapříčinil
jeho úhyn. Jakmile výměnu starého
zařízení za nové dokončíme, nahradíme i osádku nádrže. Pravděpodobně
zůstaneme u stejného druhu žraloků,
avšak doplníme je o další druhy mořských živočichů.
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Sklípkan kadeřavý /Brachypelma albopilosum/

Breeding

SUMMARY

The Hodonín Zoo is proud of several interesting successful breedings in 2015. One of
them is historically first litter of maned wolf (Chrysocyon brachyurus) - two female
cubs. The second rare litter comes from a couple of Amur tiger (Panthera tigris altaica).
Our newly created couple pleased us by two male cubs. Within our regular breedings
we had red-handed tamarin (Saguinus midas) twins, black lemurs (Eulemur macaco
macaco) or domestic goats (Capra hircus). Last year we separated male llamas to let
the females have a rest from maternity a while. This year they were together again
with the result of three young llamas - a male and two females. There also were two
young of West African sitatunga (Tragelaphus spekii gradus), unfortunately, they died
about a week after birth. At the end of the year they were replaced by a healthy female
who is doing very well. We terminated breeding of Eastern kiang (Equus kiang), they
were deposited. Breeding of Lowland bison (Bison bonasus bonasus) we terminated
as well, the old female died and the young one was transferred to the Tábor Zoo
where her parents came from. After last year‘s death of female bearded emperor
tamarin (Saguinus imperator subgriesescens) we again have two individuals. The
new female comes from the Copenhagen Zoo, recommended by tamarin breeding
coordinator to avoid reproduction of this species which is currently disallowed. We
lost an old female red-necked wallaby (Macropus rufogriceus), nevertheless the group
was completed by two young females. We have a new species in our zoo - Turkmenian
markhor (Capra falconeri heptneri). We managed to get a female with her baby
female from the Augsberg Zoo. In the category of birds, the most precious gain are
our historically first rearings of European roller (Coracias garrulus) and hill mynah
(Gracula religiosa). Other important rearings red-and-green macaw (Ara chloroptera),
Rothschilds‘ minah (Leucopsar Rothschildi), emu (Dromaius novaehollandiae). The
following rearings are not so unusual: crested pigeon (Ocyphaps lophotec), superb
parrot (Polytelis swainsonii), American wood duck (Aix sponsa), etc. In the collection
of owls we succeeded to reproduce little owls (Athene noctua) and common barn-owls
(Tyto alba). The collection of birds was enriched by two new and very rare kinds, i.e.
white-spotted laughing thrush (Ianthocincla ocellata) and moustached laughing
thrush (Ianthocincla cineraceus cinereiceps). We also succeeded in pairing single
pieces, e.g. laughing kookaburra (Dacelo novaeguineae), northern hawk-owl (Surnia
ulula) and spectacled owl (Pulsatrix perspicillata). There were several deaths in 2015,
too, but none of them hit any precious species or individuals. In the category of reptiles
we continue in breeding veiled chameleon (Chameleo calyptratus), the young are sold.
The Educational Center has a new contact animal - spiny-tailed monitor (Varanus
acanthurus). Our collections were enriched by a new class - amphibians. They are
represented by two species of non-demanging frogs: Chinese ﬂying frog (Polypedates
dennysii) and Australian green tree frog (Pelodryas caerulea). We also have several
new fish species including redtail catfish (Phractocephalus hemioliopterus), green
swordtail (Xiphophorus hellerii), jewel cichlid (Hemichromis bimaculatus), honey
gourami (Colisa chuna) and others. The seawater tanks were enriched by redtail butterﬂytish (Chaetodon collare) and longnose hawkfish (Osycirrhites typus). A couple
of blacktip reef sharks (Carcharhinus melanopterus) died during rebuilding of the
seawater acquarium. These deaths resulted from stress caused by the rebuilding. We
have several new species of invertebrates - Trochus niloticus, brittle star (Ophiarachna
incrassata) and two types of starfish.
Zoologická zahrada Hodonín / Zoological Garden Hodonín
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PŘEHLED JEDNOTLIVÝCH
DRUHŮ ZVÍŘAT CHOVANÝCH
V ROCE 2015
SAVCI - Mammalia
stav k 1. 1. narození
2015
Birth

Název Species

příchod
Arrival

úhyn
Death

odchod stav k 31.
Departure 12.2015

adax
Addax nasomaculatus

EEP, ISB, RDB=CR,
CITES=I

antilopa losí
Taurotragus oryx

RDB=LC

0.1

gibon lar
Hylobates lar

EEP,RDB=LR,CITES=I

0.1

0.1

jaguár
Panthera onca

ESB,RDB=NT,CITES=I

0.1

0.1

jaguár - černá forma
Panthera onca

ESB,RDB=NT,CITES=I

2.1

ježek - hybrid
Atelerix albiventris x algirus

1.2
0.2

1.1

0.0.1

kiang
Equus kiang

ISB,RDB=LR

1.1

klokan rudokrký
Macropus rufogriseus

RDB=LR

1.1

klokan rudý
Macropus rufus

ESB,RDB=LR

2.2

kočkodan zelený
Chlorocebus sabaeus

RDB=LC

2.4

koza domácí - kamerunská
Capra hircus
koza šrouborohá
Capra falconeri heptneri

1.0

1.2

1.0
0.0.1

1.1
0.2

0.1

0.0.1

1.2
1.0

1.2.1
2.4

3.2

EEP,RDB=CR,CITES=I

2.0
0.2

1.0

3.4
0.2

králík domácí
Oryctolagus cuniculus v. edulis

1.2

lama krotká
Lama glama

1.3

1.2

2.5

1.1

2.4

1.2

lemur černý
Eulemur macaco

EEP,ISB,RDB=VU,CITES=I

1.3

lev berberský
Panthera leo leo

RDB=VU

0.1

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

1.1

1.1

morče domácí
Cavia porcellus
oryx jihoafrický
Oryx gazella

RDB=LC
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2.0

2.0

stav k 1. 1. narození
2015
Birth

Název Species
osmák degu
Octodon degus

RDB=LR

1.3

příchod
Arrival

úhyn
Death

1.0

1.2

odchod stav k 31.
Departure 12.2015
1.1

ovce domácí - kamerunská
Ovis aries aries

0.4

ovce domácí - ouessantská
Ovis aries aries

0.5

0.5

pes domácí
Canis familiaris

0.1

0.1

0.1

0.5

přímorožec šavlorohý
Oryx dammah

EEP,ISB,RDB=EW,CITES=I

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

3.6

surikata
Suricata suricatta

RDB=LR

2.3

šimpanz
Pan troglodytes

ESB,RDB=EN,CITES=I

2.3

tamarín pinčí
Saguinus oedipus

EEP,ISB,RDB=CR,CITES=I

2.2

tamarín vousatý
Saguinus imperator
subgrisescens

EEP,ISB,RDB=LC

0.1

tamarín žlutoruký
Saguinus midas

ESB,RDB=LC

4.3

2.0.2

tygr ussurijský
Panthera tigris altaica

EEP,ISB,RDB=EN,CITES=I

1.1

2.0

vari černobílý
Varecia variegata

EEP,ISB,RDB=CR,CITES=I

0.1

0.1

velbloud dvouhrbý - domácí
Camelus bactrianus

RDB=CR

1.1

1.1

vlk hřivnatý
Chrysocyon brachyurus

EEP,ISB,RDB=NT

1.1

zebra Chapmanova
Equus quagga chapmanni

RDB=LC

2.3

zubr evropský
Bison bonasus bonasus

EEP,ISB,RDB=EN

0.2

0.1

0.1

0.0.2
0.2

1.2

0.2

3.5

1.1

1.4
2.3

2.0

0.0.1

0.1

0.1

4.1
0.2

1.0.1

1.2

4.1.2
1.1

0.2

0.1
0.1
0.1

0.2

1.1

1.1

1.3

0.1

PTÁCI - Aves
amadina diamantová
Emblema guttata

RDB=NT

0.0.4

amadina Gouldové
Chloebia gouldiae

RDB=EN

3.3

amazoňan kubánský
Amazona leucocephala

RDB=NT,CITES=I

1.1

1.1

amazoňan pomoučený
Amazona farinosa

RDB=LC

1.1

1.1

ara červenoramenný
Diopsittaca nobilis

RDB=LC

1.1

1.1

0.0.4
2.1

1.2
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stav k 1. 1. narození
2015
Birth

Název Species

příchod
Arrival

úhyn
Death

odchod stav k 31.
Departure 12.2015

ara vojenský
Ara militaris

ISB,RDB=VU,CITES=I

1.1

ara zelenokřídlý
Ara chloroptera

RDB=LC

1.1

ara zelený
Ara ambigua

EEP,RDB=EN,CITES=I

1.1

1.1

bažant diamantový
Chrysolophus amherstiae

RDB=LC

1.2

1.2

čáp bílý
Ciconia ciconia

CROH=OH,RDB=LC

0.1

0.1

čejka australská
Vanellus miles

RDB=LC

1.1

1.1

čírka dvouskvrnná
Anas formosa

RDB=LC

1.0

1.0

emu hnědý
Dromaius novaehollandiae

RDB=LC

1.1

holub dvoubarvý
Ducula bicolor

RDB=LC

1.1

holub chocholatý
Ocyphaps lophotes

RDB=LC

holub nikobarský
Caloenas nicobarica

RDB=NT,CITES=I

holub rudoprsý
Gallicolumba crinigera

ESB,RDB=EN

1.1
2.0

2.0

0.0.7

0.0.4

1.1

1.0

0.1

0.0.1

1.1.3

2.2

0.1

2.1

2.0

1.0

1.0

0.0.3

chůvička japonská
Lonchura striata var. domestica

1.1

3.2.1

jeřáb mandžuský
Grus japonensis

EEP,ISB,RDB=EN,CITES=I

1.0

0.2

jeřáb panenský
Anthropoides virgo

RDB=LC

1.1

1.0

kachna divoká
Anas platyrhynchos

RDB=LC

0.0.9

kachnička karolinská
Aix sponsa

RDB=LC

3.4

kachnička mandarinská
Aix galericulata

RDB=LC

2.2

kachnička šedoboká
Callonetta leucophrys

RDB=LC

3.2

kalous ušatý
Asio otus

RDB=LC

0.0.2

kanár domácí
Serinus canaria f. domestica

0.0.4

korela chocholatá
Nymphicus hollandicus

RDB=LC

1.0.3

kraska červenozobá
Urocissa erythrorhyncha

RDB=LC

1.1

krkavec velký
Corvus corax

CROH=OH,RDB=LC

1.1

ledňák obrovský
Dacelo novaeguineae

RDB=LC

leskoptev purpurová
Lamprotornis purpureus

RDB=LC

0.1

1.1
1.0

1.1

0.0.1

0.0.8

2.2

1.2.4

3.1

0.1
0.0.2

0.0.2

1.1

2.2.2
2.1.3
1.1

0.1
1.1

1.1

3.2.1

2.2

2.2.4
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0.0.7

1.1

1.0
1.1
1.1

stav k 1. 1. narození
2015
Birth

Název Species

příchod
Arrival

úhyn
Death

odchod stav k 31.
Departure 12.2015

loskuták posvátný
Gracula religiosa

RDB=LC

1.1

2.1.1

2.1.1

1.1

majna Rothschildova
Leucopsar rothschildi

EEP,RDB=CR,CITES=I

1.1

1.2

1.1

1.2

mandelík hajní
Coracias garrulus

CROH=KOH,RDB=NT

2.2

1.0

1.0

2.2

nandu pampový
Rhea americana

RDB=NT

1.1

papoušek kouřový
Polytelis anthopeplus

RDB=LC

0.1

papoušek nádherný
Polytelis swainsonii

RDB=VU

1.1

papoušek různobarvý
Eclectus roratus

RDB=LC

1.1

papoušek vlnkovaný
Melopsittacus undulatus

RDB=LC

0.0.21

pásovník dlouhoocasý
Poephila acuticauda

RDB=LC

páv korunkatý
Pavo cristatus

RDB=LC

1.1

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

puštík bělavý pobaltský
Strix uralensis liturata

CROH=KOH,RDB=LC

1.1

puštík bradatý
Strix nebulosa lapponica

RDB=LC

1.1

puštík brýlatý
Pulsatrix perspicillata

RDB=LC

0.2

puštík obecný
Strix aluco

RDB=LC

0.0.2

rýžovník šedý
Padda oryzivora

RDB=VU

satyr Temminckův
Tragopan temminckii

RDB=LC

0.0.2

0.0.2

slípka modrá
Porphyrio porphyrio
poliocephalus

RDB=LC

1.1

1.1

1.1
0.1
0.0.2

0.1.2

1.0
1.1

1.2.5

0.0.4

0.0.17

0.1.1

1.1.4

1.0
0.1

1.0
1.1

1.0

1.2
0.0.2

0.0.8

0.0.5

0.0.6

0.0.7

sojkovec lesní
RDB=LC
Ianthocincla ocellata artemisiae

2.0

2.0

sojkovec popelavý
Ianthocincla cineraceus

RDB=LC

1.1

1.1

sojkovec popelavý
RDB=LC
Ianthocincla cineraceus cinereiceps

1.1

1.1

sova pálená
Tyto alba

CROH=SOH,RDB=LC

sovice krahujová
Surnia ulula

RDB=LC

0.1

sovice sněžní
Nyctea scandiaca

RDB=LC

1.1

1.1.1

0.0.10

1.0
2.0

0.0.1

0.0.10

2.1.1

1.0

1.1
1.1
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stav k 1. 1. narození
2015
Birth

Název Species

příchod
Arrival

úhyn
Death

odchod stav k 31.
Departure 12.2015

sýc rousný
Aegolius funereus

CROH=SOH,RDB=LC

1.1

sýček obecný
Athene noctua

CROH=SOH,RDB=LC

1.2

toko rudozobý
Tockus erythrorhynchus

RDB=LC

1.0

traváček modrohlavý
Neophema splendida

RDB=LC

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

1.1

výreček bělolící
Ptilopsis leucotis

RDB=LC

1.0

1.0

výreček malý
Otus scops

CROH=KOH,RDB=LC

1.0

1.0

zebřička pestrá
Taeniopygia guttata

RDB=LC

zoborožec šedolící
Ceratogymna brevis

RDB=LC

1.1

zrzohlávka rudozobá
Netta rufina

CROH=SOH,RDB=LC

2.1

žako šedý
Psittacus erithacus

RDB=NT

1.1

1.1
0.4.1

1.0

1.0

0.4.1

1.2

1.0
1.0

0.0.5

1.5.6

0.1

1.1

0.3.3

1.2.8
1.1

1.0

1.1
1.1

PLAZI - Reptilia
agama osadní
Agama agama

1.0

gekon Ulikovského
Gekko ulikovskii

1.0

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

0.3.14

1.1.15

0.0.14

0.4

kajmánek trpasličí
Paleosuchus palpebrosus

RDB=LR

0.1

0.1

korálovka pruhovaná
Lampropeltis getula californiae

RDB=LC

0. 0. 1

0. 0. 1

0. 0. 1

0. 0. 1

korálovka sedlatá
Lampropeltis triangulum
krajta královská
Python regius

RDB=LC

leguán kubánský
Cyclura nubila nubila

ISB,RDB=VU,CITES=I

okadie čínská
Ocadia sinensis

RDB=EN
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0.1.1

0.1

0.0.1

1.1

1.0

0.1

0.0.2

0.0.2

stav k 1. 1. narození
2015
Birth

Název Species

příchod
Arrival

úhyn
Death

odchod stav k 31.
Departure 12.2015

teju žakruarú
Tupinambis teguixin

1.2

1.2

užovka červená
Pantherophis guttatus

1.2

1.2

užovka tenkoocasá
Orthriophis taeniurus

0. 0. 1

0. 0. 1

varan ostnoocasý
Varanus acanthurus

0.0.1

0.0.1

želva nádherná
Trachemys scripta elegans

RDB=LR

0.0.20

0.0.20

želva ostruhatá
Centrochelys sulcata

RDB=VU

0.1

0.1

želva trojkýlná
Chinemys reevesii

RDB=EN

0.0.2

0.0.2

želva vroubená
Testudo marginata

RDB=LR

4.1

0.1

želva zelenavá
Testudo hermanni

RDB=NT

1.0

0.0.1

0.1

4.1
1.0.1

obojživelníci - Amphibia
létavka listová
Polypedates dennysii
rosnice siná
Pelodryas caerulea

0.0.5
RDB=LC

0.0.5

RYBY - Pisces
anténovec červenoocasý
Phractocephalus hemioliopterus

0.0.1

bichirek úhořovitý
Erpetoichthys calabaricus

0.0.1

bodlok pestrý
Paracanthurus hepatus

0.0.1

bodlok proužkovaný
Acanthurus lineatus

0.0.1

bodlok žlutý
Zebrasoma ﬂavescens

0.0.1

bradáč šupinoploutvý
Pseudanthias squamipinnis

0.0.5

cichlidka Marlierova
Julidochromis marlieri

RDB=LC

0.0.2

čichavec medový
Colisa chuna

0.0.3

čichavec perleťový
Trichogaster leerii

0.0.3

čichavec šedý
Trichopodus trichopterus

0.0.5

dánio pruhované
Danio rerio
dánio zlaté
Danio frankei

RDB=LC

0.0.4
0.0.6
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stav k 1. 1. narození
2015
Birth

Název Species
glyptoper velkoploutvý
Glyptoperichthys gibbiceps
jehla pruhovaná
Dunckerocampus
dactyliophorus

příchod
Arrival

úhyn
Death

odchod stav k 31.
Departure 12.2015
0.0.5

RDB=DD

0.0.1

kančík
Heros sp.

0.0.6

kančík citronový
Amphilophus citrinellus

0.0.7

klaun očkatý
Amphiprion ocellaris

0.0.2

klipka červenoocasá
Chaetodon collare

0.0.1

kolosoma brazilská
Colossoma macropomum

0.0.7

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

mečovka mexická
Xiphophorus hellerii

0.0.1

neonka černá
Hyphessobrycon herbertaxelrodi

0.0.10

neonka červená
Paracheirodon axelrodi

0.0.11

neonka obecná
Paracheirodon innesi

0.0.15

nožovec velký
Chitala chitala

RDB=NT

0.0.4

nožovka běločelá
Apteronotus albifrons

0.0.7

ostnovec leopardí
Ctenopoma acutirostre

0.0.3

pancéřníček kropenatý
Megalechis thoracata

0.0.2

pancéřníček panda
Corydoras panda

0.0.16

pancéřníček skvrnitý
Corydoras paleatus

0.0.6

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

29 | Výroční zpráva 2015 / The Annual Report 2015

stav k 1. 1. narození
2015
Birth

Název Species

příchod
Arrival

úhyn
Death

odchod stav k 31.
Departure 12.2015

parmoun siamský
Crossocheilus siamensis

0.0.1

parmovec příčnopruhý
Sphaeramia nematoptera

0.0.2

perlovka červená
Hemichromis bimaculatus

0.0.1

peřovec skvrnitý
Synodontis eupterus

RDB=LC

pestřenec červený
Pelvicachromis pulcher
pestřenec tanganický
Neolamprologus brichardi

0.0.2
0.0.4

RDB=LC

0.0.73

piraňa Nattererova
Pygocentrus nattereri

0.0.12

pyskoun šestipruhý
Pseudocheilinus hexataenia

0.0.1

razbora klínoskvrnná
Trigonostigma heteromorpha

0.0.12

sapín zelený
Chromis viridis

0.0.3

sapínek zlatoocasý
Chrysiptera parasema

0.0.4

sapínovec žlutofialový
Pictichromis paccagnellae

0.0.1

sekavka pákistánská
Botia lohachata

0.0.4

sekavka proužkovaná
Botia striata

0.0.11

skalára amazonská
Pterophyllum scalare

0.0.9

slizoun dvoubarevný
Ecsenius bicolor

0.0.1

terčovec červený
Symphysodon discus

0.0.17

tlamovec africký
Cynotilapia afra

RDB=LC

0.0.6

tlamovec čelnatý
Cyphotilapia frontosa

RDB=LC

0.0.4

tlamovec Duboisův
Tropheus duboisi

RDB=VU

0.0.1

tlamovec Füllebornův
Labeotropheus fuelleborni

RDB=LC

0.0.3

tlamovec modrožlutý
Metriaclima estherae
tlamovec žlutý
Labidochromis yellow

0.0.13
RDB=LC

0.0.1

trnovec bělopruhý
Platydoras costatus

0.0.1

vrubozubec paví
Astronotus ocellatus

0.0.4

vřeténka mandarínská
Synchiropus splendidus

0.0.1

živorodka duhová
Poecilia reticulata

0.0.58
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stav k 1. 1. narození
2015
Birth

Název Species
živorodka ostrotlamá - Black
Molly
Poecilia sphenops

příchod
Arrival

úhyn
Death

odchod stav k 31.
Departure 12.2015
0.0.2

PARYBY - Chondrichthyes
žralok černoploutvý
Carcharhinus melanopterus

ESB,RDB=LR

1.1

BEZOBRATLÍ - Evertebrata
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 hranatá
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

stolon
Coelogorgia sp.

0.0.1

ježovka diadémová
Diadema setosum

0.0.1

útesovník bodavý
Echinopora lamellosa

0.0.1

sasanka čtyřbarevná
Entacmaea quadricolor

0.0.4

hvězdice indická
Fromia indica

0.0.1

útesovník pichlavý
Hydnophora exesa

0.0.1

hvězdice modrá
Linckia laevigata

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
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stav k 1. 1. narození
2015
Birth

Název Species

příchod
Arrival

úhyn
Death

odchod stav k 31.
Departure 12.2015

montipóra
Montipora confusa

0.0.1

hadice olivovězelená
Ophiarachna incrassata

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

0.0.1

pórovník různotvarý
Stylophora pistillata

0.0.1

kotouč indický
Trochus niloticus

0.0.6

Stavy zvířat 2015
Census of animals 2015

1. 1. 2015
Species
Specimens

31. 12. 2015
Species
Specimens

Plazi (Reptilia)

19

57

19

57

Ptáci (Aves)

58

174

66

212
118

Savci (Mammalia)

37

111

37

Bezobratlí (Invertebrata)

28

52

28

57

Obojživelníci (Amphibia)

0

0

2

10

Paryby (Chondrichthyes)
Ryby (Pisces)
Celkem (Total)

1

2

0

0

66

391

67

436

209

787

219

890
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OHROŽENÉ DRUHY ZVÍŘAT V ZOO HODONÍN
Spolupráce v evropských záchovných programech EEP
Cooperation in EEP

Ohrožené druhy fauny České republiky
Protected species of our Fauna
čáp bílý

Ciconia ciconia

OH

2

krkavec
velký

Corvus corax

OH

3

mandelík
hajní

Coracias garrulus

4

zrzohlávka
rudozobá

Netta rufina

SOH

5

puštík
bělavý
pobaltský

Strix uralensis
liturata

KOH

rys
karpatský

Lynx lynx
carpaticus

SOH

rys ostrovid

Lynx lynx

SOH

sova pálená

Tyto alba

SOH

9

sýc rousný

Aegolius funereus

SOH

10

sýček
obecný

Athene noctua

SOH

11

výr velký

Bubo bubo

OH

12

výreček
malý

Otus scops

KOH

1

6

ptáci

savci

7
8

ptáci

KOH

OH - ohrožený druh
SOH - silně ohrožený druh
KOH - kriticky ohrožený druh
Druhy vedené v mezinárodních plemennýh knihách - ISB
Animals included in the International Studbook
1

savci

2
3

ptáci

4
5

savci

zubr evropský

Bison bonasus
bonasus

adax

Addax nasomaculatus

ara zelený

Ara ambigua

jeřáb
mandžuský

Grus japonensis

lemur černý

Eulemur macaco

6

přímorožec
šavlorohý

Oryx dammah

7

tamarín pinčí

Saguinus oedipus

8

tygr ussurijský

Panthera tigris altaica

9

vari černobílý

Varecia variegata

10

tamarín
vousatý

Saguinus imperator
subgrisescens

11

vlk hřivnatý

Chrysocyon
brachyurus

1

savci

2

zubr evropský

Bison bonasus
bonasus

adax

Addax
nasomaculatus

3

ptáci

ara zelený

Ara ambigua

4

savci

gibon lar

Hylobates lar

5

ptáci

jeřáb mandžuský

Grus japonensis

6

savci

koza šrouborohá

Capra falconeri
heptneri

7

lemur černý

Eulemur macaco

8

ptáci

majna
Rothschildova

Leucopsar
rothschildi

9

savci

přímorožec
šavlorohý

Oryx dammah

10

šimpanz

Pan troglodytes

11

tamarín pinčí

Saguinus oedipus

12

tygr ussurijský

Panthera tigris
altaica

13

vari černobílý

Varecia variegata

14

tamarín vousatý

Saguinus imperator
subgrisescens

15

vlk hřivnatý

Chrysocyon
brachyurus

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

Macropus rufus

2

sitatunga
západoafrická

Tragelaphus spekii
gratus

3

jaguár

Panthera onca

4

jaguár - černá
forma

Panthera onca

5

medvěd
malajský

Helarctos
malayanus

6

rys karpatský

Lynx lynx carpaticus

7

rys ostrovid

Lynx lynx

8

tamarín
žlutoruký

Saguinus midas

tukan obrovský

Ramphastos toco

holub rudoprsý

Gallicolumba
crinigera

1

9
10

savci

ptáci

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

REPATRIACE SOV

Mládě sovy pálené/Tyto alba/

Bc. Jiří Ingr
zoolog
Rok 2015 byl opět úspěšný v odchovech
dvou vzácných, kriticky ohrožených druhů sov - sovy pálené (Tyto alba) a sýčka
obecného (Athene noctua). Při jejich
záchranném chovu spolupracujeme se
Záchrannou stanicí pro volně žijící živočichy a CEV v Bartošovicích na Moravě. Ta
pro tyto druhy dlouhodobě uskutečňuje
repatriační program, kdy jsou mladí ptáci
po několikatýdenní intenzivní přípravě
vypouštěni do pečlivě vybraných lokalit
ve volné přírodě. Letos jsme do tohoto
programu předali deset mláďat sovy
pálené (Tyto alba) a čtyři mláďata sýčka
obecného (Athene noctua). Ve stanici
se jich všech čtrnáct připojilo k tamním
mláďatům a na vypuštění do přírody se
připravovala společně.
Jsme rádi, že se nám podařilo sestavit
nové chovné páry zmiňovaných druhů
sov, jejichž mláďata budou rovněž sloužit
pro posílení divoké populace v přírodě.
Dopomohly nám k tomu i nové chovné
voliéry, jež byly pro tyto účely vybudovány za finanční podpory Ministerstva
životního prostředí ČR. Na programech pro

Re-introduction of owls

Mládě sýčka obecného /Athene noctua/

kriticky ohrožené druhy sov totiž budeme
participovat i v dalších letech. Věříme, že
se nám budou odchovy těchto krásných
ptáků i nadále dařit.

SUMMARY

The Hodonín Zoo continued in rescuing of two rare, critically endangered owl species common barn owl (Tyto alba) and little owl (Athene noctua). Again, we cooperated with
the Rescue Station for Wildlife Species in Bartošovice na Moravě. These particular species
have 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.
In 2015 we supplied ten nestlings of common barn owl (Tyto alba) and four of little owl
(Athene noctua) to the Station. The young joined other ones and togeter with them they
were being prepared for wildlife. We also succeeded in completing new couples of these
owls, mainly due to new aviaries financed by Ministry of the Environment of the Czech
Republic. We wish to participate in the re-introduction programs in the following years.
Zoologická zahrada Hodonín / Zoological Garden Hodonín
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VZÁCNÉ PRVOODCHOVY V ROCE 2015
PRVNÍ ODCHOV VLKŮ
HŘIVNATÝCH V ZOO HODONÍN
Ing. Lenka Štursová
zoolog
Bohuna Mikulicová
tisková mluvčí zoo
Přestože se chov vlků hřivnatých
(Chrysocyon brachyurus) v naší zoo datuje už rokem 2000, během čtrnácti let
jsme se nedočkali žádných odchovů.
A nebylo to jen kvůli tomu, že evropský
koordinátor jejich rozmnožování nepovolil. Až dosud se totiž zahradě nepodařilo složit harmonický pár, který by
byl k odchovům vůbec disponován. Si-

tuace se změnila až poté, co do zahrady
z plzeňské zoo přišel v říjnu roku 2009
roční samec jménem Fellini (* 9. 12.
2008) a o tři roky později v Silesian
Zoological Gardenu v Polsku narozená samice Ola (*17. 12. 2010), která
nahradila Felliniho uhynulou družku
Baddy. Noví jedinci si tentokrát padli
do oka a zdálo se, že by tedy odchovy
byly možné. Samici však v rodných
Katovicích, kde pobývala se svým
otcem, aplikovali antikoncepci, a po
jejím příchodu jsme nebyli schopni
určit, kdy přesně přestanou hormony
účinkovat. A tak i přesto, že jsme od
koordinátora, který zvířata páruje a povoluje jejich rozmnožování, svolení
k odchovům již měli, v první společné
sezoně jsme páření u Oly a Felliniho

Samice vlka hřivnatého /Chrysocyon brachyurus/ Ola se svými mláďaty
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nepozorovali. Nejspíš to byly právě
přetrvávající účinky antikoncepce,
proč samice o samce vůbec nejevila
zájem. Naštěstí povolení k rozmnožování těchto vzácných zvířat spadajících
do programu EEP jsme dostali i pro rok
2014 a v něm také chovatelé koncem
listopadu zaznamenali první páření.
Během ledna 2015 už bylo na samici
patrné zvětšení břicha.
Vzhledem k tomu, že jsme odchovy
vlků hřivnatých dosud nezažili, po

konzultaci se zkušenými chovateli
z jiných zoo jsme několik dní před
očekávaným porodem oddělili samce.
Pak jsme samici dali k dispozici dřevitou vatu a zalepili sklo od ubikace, aby
nebyla rušena návštěvníky ani jiným
okolním provozem a měla čas si v klidu
zvyknout na nové podmínky.
Dne 3.2.2015 jsme se konečně dočkali.
Porod, který probíhal během celého
dne, se obešel bez komplikací. Mláďata
byla v pořádku a samice se o ně peč-

livě starala. Odpoledne už Ola kojila
tři malá černá štěňata. Okamžitě jsme
omezili veškerý ruch v okolí ubikace
a výběhu vlků a minimalizovali vstupy
ke zvířatům. A protože se vše kolem
matky s mláďaty vyvíjelo dobře, hned
asi po týdnu jsme je spojili se samcem.
I tento akt byl bezproblémový a samec
sám se zapojil do péče o mláďata.
Vzhledem k plachosti a náchylnosti
těchto zvířat ke stresu jsme dlouho
otáleli s oznámením přírůstku veřej-

nosti. Nechtěli jsme nic zakřiknout
a lákat návštěvníky na mláďata, která
by stejně neviděli, a navíc by zbytečně
rušili rodiče.
Mláďata jsme vážili a kontrolovali jejich
vývoj a růst. Nejmenší z nich začalo mít
po několika dnech problémy se zadními
končetinami. I přes podávání vitaminů
a zlepšení stavu zůstávalo stále nejslabším z vrhu. Ráno 23.2. jsme toto
mládě nalezli s ukousnutou hlavou.
Rodiče naznali, že patrně není dostaZoologická zahrada Hodonín / Zoological Garden Hodonín
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tečně silné a jeho život ukončili. Dál už
žádné problémy nebyly a bylo úžasné
pozorovat, jak z černých kuliček s bílou
špičkou ocásku rostou nohatá stvoření
s velkýma ušima a jejich zbarvení se
mění přes šedočernou barvu do podoby
rodičů. Jako každé mládě i tato stvoření
zkoušela jejich trpělivost a Ola s Fellinim jim na oplátku uštědřili spoustu
výchovných lekcí. Poprvé ven se malé
vlčí duo podívalo koncem března a koncem června bylo slavnostně pokřtěno.
Vlčí holky dostaly jména Mésue a Šantí.

Na sklonku roku nás obě odchovaná
mláďata, která během dospívání předtím podstoupila potřebná očkování
kombinovanou vakcínou a byla označena identifikačním čipem, opustila.
V rámci programu EEP je evropský
koordinátor poslal do zahraničí, jedno
z nich do Belgie, druhé do Německa,
aby tam založila nové chovné páry. Podle zpráv od kolegů se oběma daří dobře a my věříme, že tento chovatelský
úspěch u vlků nezůstane osamocen.

SUMMARY

First breeding of maned wolf in the Hodonín Zoo
Even though the introduction of maned wolf (Chrysocyon brachyurus) in our zoo
dates back to 2000, we have not had any cubs until this year. Firstly, it was not
allowed by the European coordinator of these wolves, secondly, for years we were
not successful in looking for a suitable, harmonic couple able to reproduce. The
situation changed after a year-old male called Fellini came to Hodonín from the
Plzeň Zoo in October 2009 and three years later a two-year-old female called
Ola born in the Silesian Zoological Garden in Poland who replaced Fellini’s dead
partner Baddy. The new couple was quite harmonical but had no offsprings even
though it was allowed by the coordinator. The female was applied contraception
in Katowice where she was born and where she shared a cage with her father.
We were not able to specify when exactly the hormones lose effect. The female
showed no interest in the male most probably because of persistent effects of the
contraception. Luckily, we go permission for reproduction of these rare animals
for 2014 as well, at the end of the year the keepers noticed first mating, in January
2015 the female was visibly pregnant. The birth occured on 3 February 2015, after
numerous steps to protect the female from any disturbing, and it was uneventful.
The same afternoon Ola was breastfeeding three little cubs. A couple of days later
the smallest of them started to have problems with hind limbs and its condition
was not improving in spite of doses of vitamins. On 23 February in the morning
we found the cub with its head bitten off. Apparently, the parents saw the young
is not strong enough and ended its life. The two other cubs were free of troubles.
Their first stay outside was at the end of March, in June there was a big christening
event. The females were called Mesue and Šantí. They left our zoo at the end of
2015. The European coordinator sent them to Belgium and Germany to create
new breeding couples.
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Samice tygra ussurijského /Panthera tigris altaica/ Raja s mláďaty

PÁR TYGRA USSURIJSKÉHO
PŘIVEDL NA SVĚT DVĚ KOŤATA
Bc. Jiří Ingr, zoolog
Martin Dubšík, chovatel
Bohuna Mikulicová, tisková mluvčí
O posledním květnovém dni letošního
roku si Zoo Hodonín mohla zapsat jeden z největších chovatelských úspěchů posledních let, když samice tygra
ussurijského (Panthera tigris altaica)
přivedla na svět dvě zdravá mláďata.
Odchov u tohoto vzácného živočišného druhu byl naposledy zaznamenán
v roce 2001, tedy před čtrnácti lety.
Od té doby se v tomto směru přestalo
dařit. Až do roku 2008 zoo měla totiž
v držení tygřici Sumi, která žila společně se synem Amurem. Když Sumi
uhynula a v zoo deponovaný Amur se
vrátil ke svému majiteli, zahrada tehdy

náhradou získala osmiletého samce
Timura. Ten však kvůli tomu, že v jeho
těle částečně kolovala krev tygra sumaterského, byl koordinátorem chovu
Ussurijců vyřazen z chovu a mohl tak
sloužit pouze jako expoziční zvíře. Situace se změnila až poté, co v prosinci
roku 2012 do hodonínské zoo přišla
z německé Hoyerswerdy tehdy pětiletá samice Raja (*17. 11.2007), za níž
o tři měsíce později z francouzského
Zooparku v Amnéville přicestoval
tehdy tříletý samec Igor (*4. 10. 2010).
Nově pořízený pár v pavilonu velkých
kočkovitých šelem žil poměrně dlouhou dobu odděleně, samec se samicí
měli možnost pouze se vidět a očichávat. Samotné spojení se uskutečnilo
až na podzim roku 2013 a obešlo se
bez problémů. Jedinci se od prvního
setkání k sobě chovali velmi dobře
a už v následujícím roce 2014 jsme
několikrát pozorovali pokusy o pářeZoologická zahrada Hodonín / Zoological Garden Hodonín
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ní. Ty však nepřinesly žádný výsledek.
Teprve začátkem roku 2015, osmého až
patnáctého února, bylo zaznamenáno
další páření, které už padlo na úrodnou
půdu. Termín porodu chovatelé poměrně přesně spočítali, takže se zoo mohla
na příchod mláďat náležitě připravit
a samici jak k porodu, tak následnému
odchovu zajistit potřebný klid. Sklo
v návštěvnické hale zaměstnanci zamalovali barvou, aby nebylo odtamtud
vůbec vidět do vnitřní ubikace. Do
ní ještě tygřici instalovali speciálně
vyrobený dřevěný porodní box, který
by jí zajistil dostatek soukromí a klidu
při porodu. Přibližně týden před jeho
termínem chovatelé samici oddělili od
samce.

Vážení a zjišťování pohlaví u šestidenních mláďat

V noci na jedenatřicátého května se
Raje narodili dva kluci. Po porodu byla
samice ponechána v naprostém klidu,
první kontrolu jsme provedli po týdnu.
Při ní bylo určeno pohlaví mláďat, která jsme při této příležitosti také zvážili,
abychom při následných kontrolách
věděli, zda správně přibírají na váze.
Dne 9. 6. 2015 jsme provedli odčervení samice. Od 17. 6. 2015 jsme jí
do masa přidávali kalcium. Zatímco
běžně tygry krmíme třikrát týdně, po
porodu jsme samici potravu předkládali denně. Krmnou dávku jsme se
jí snažili co možná nejvíce zpestřit
a zkvalitnit - tvořilo ji hovězí maso,
vepřové maso, různá drůbež a ryby.
K tomu jsme přidávali různé vitaminové a minerální doplňky. Při kontrole
dne 22.června jsme odčervili koťata
a o devět dnů později jsme je označili
čipem. Za dalších šestnáct dnů jsme
mláďata s matkou poprvé vpustili do
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Tygříci sedmnáctidenní

venkovního malého výběhu. Dne 28. 7.
jsme u nich provedli druhé odčervení
a 14. srpna jsme je nechali naočkovat.
V kontrolách včetně pravidelného
vážení jsme pokračovali zhruba do
začátku září. V tomto měsíci se však
tygřata začala chovat problematicky,

a proto jsme od přímého kontaktu
s nimi museli již upustit.
Během roku 2016 obě mláďata naši
zahradu s největší pravděpodobností
opustí. O tom, kam budou přesunuta,
rozhodne evropský koordinátor chovu
tygrů ussurijských.
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Tygříci Radža a Šér Chán tříměsíční

SUMMARY

A couple of Amur tigers breeded two cubs
On the last day of May the Hodonín Zoo met with one of historically most important
achievements in its history - the Amur tiger (Panthera tigris altaica) female gave
birth to two cubs. A litter of the rare species was last recorded in 2001. Since
then till 2008 the zoo kept a female called Sumi who lived together with her son,
Amur. When Sumi died and Amur returned to its original owner, the zoo got an
eight-year-old male called Timur as compensation. However, his blood was partly
of Sumatran tiger and therefore he was removed from reproduction by the Amur
tigers coordinator and could only be used for exhibition purposes. The situation
changed at the end of 2012 when a five-year-old female Raj was supplied from
Hoyerswerda, Germany, followed by a three-year-old male Igor from Amnéville,
France. The new couple lived separated for quite a long time, they only have
a chance to see and smell each other. Mating took part as late as at the beginning
of 2013, their relationship was nice, the first attempts did not produce any results,
though. It was only between 8-15th February 2015 when further mating attempts
occured successfully. The zoo had enough time to get ready for the young. The
display window in the visitor pavilion was blinded to protect privacy in the inner
parts. A specially made “birth box” was installed inside to provide the female
enough privacy and quiet for the delivery. The male was separated a week before
the birth date. In the night of 30 May Raja gave birth to two male cubs. She was
kept alone, the first checked was carried out a week later. The checks identified
their sex and weight (to allow us monitoring weight gains). In the following days
we wormed the female and started dosing calcium from 17 June. She had daily
supplies of food, the rations were as varied and quality as possible. On 22 June we
wormed the cubs and chipped them nine days later. Another sixteen days later the
cubs were let to open yard. Second warming was on 28 July and vaccination on 14
August. The regular checks continued till early September when the direct contact
with the cubs became rather unsafe. They will most probably leave our zoo during
2016. The European coordinator will decide where they will find their new home.
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PRVNÍM POTOMKEM SE
POCHLUBIL I PÁR MANDELÍKA

Mládě mandelíka hajního
/Coracias garrulus garrulus/

Bc. Jiří Ingr
Zoolog
K zajímavým letošním odchovům si
Zoo Hodonín může připsat i mládě
mandelíka hajního (Coracias garrulus
garrulus). Zoo v současné době chová
dva páry tohoto ptačího druhu. Jeden
z nich, který je umístěn v expoziční voliéře v pavilonu ptáků, bohužel zatím
nehnízdí. Druhý pár byl umístěn do
klidné části zahrady v chovatelském
zázemí. Samec tohoto páru se narodil
v roce 2005 v Zoo Praha a k nám přišel
v roce 2013. Samici jsme jako roční přivezli od soukromého chovatele o rok
později. Takto sestavený pár poprvé
zahnízdil právě letos, v polovině května, kdy samice ve voliéře o rozměrech
10 x 5 metrů snesla pět vajec. Při kontrole 20. 6. 2015 jsme v hnízdní dutině
objevili jedno vylíhnuté mládě a jedno
vejce. Ostatní vejce nejspíš samice
vyhodila ven. Živé mládě jsme kontrolovali pouze jednou týdně, abychom
chovný pár co nejméně rušili. Dne 17. 7.
2015 mládě vyletělo z hnízdní dutiny.
Oba rodiče o ně ještě několik týdnů,
až do úplné samostatnosti, pečovali.
Toto mládě se stalo historicky prvním
odchovaným mládětem svého druhu
v naší zoo. Během podzimu bylo přesunuto do Zoo v Hluboké nad Vltavou.
Krmení
Hlavní složku krmné dávky mandelíků
tvoří hmyz – cvrček, saranče, moučný
červ a larva potemníka – zophobas.

Během hnízdění podáváme denně také
holátka. Mandelíci stále mají k dispozici i různé druhy ovoce, ale většinou
o ně nejeví větší zájem a přednost
dávají hmyzu. Z komerčně vyráběných
krmiv podáváme granule NutriBird
T 16 a Insect Patee.
Výskyt a charakteristika mandelíka
hajního
Žije v malých hejnech. Je to monogamní tažný pták, v srpnu a v září odlétá na
zimu do střední a jižní Afriky, odkud se
navrací obvykle během dubna a května. Samec hned po příletu na hnízdiště
předvádí svatební lety plné přemetů,
střemhlavých pádů k zemi a dalších
akrobatických prvků. Hnízdí v dutinách
stromů, méně často v zemních norách
nebo ve štěrbinách zdiva a skal, ochotně obsazuje i budky. Vyskytuje se ve
střední a jižní Evropě, části Asie a v Africe. Vyhledává především stromovou
step, kulturní krajinu a ovocné zahrady
Zvláště pozdě na jaře, kdy jsou dospělí
ptáci ve svatebním šatu, je to nádherně
barevný pták. Měří 30 až 32 cm, váží
103 až 160 g a rozpětí jeho křídel
dosahuje 52 až 57 cm. České jméno
mandelík vychází z faktu, že tento pták
číhá na kořist na vyvýšených místech,
Zoologická zahrada Hodonín / Zoological Garden Hodonín
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jako jsou například mandele obilí.
Od poloviny května do června snáší
většinou dvě až sedm bílých vajec,
oba rodiče na nich sedí 17 až 20 dní.
Mláďata hnízdo opouštějí ve věku 25

až 30 dní a jsou ještě nějakou dobu
krmena v jeho okolí. Dožívají se deseti let. Mláďatům nenarůstá prachové
peří, ale rovnou špičatá brka, která se
posléze rozevřou.

Chovná samice mandelíka hajního
/Coracias garrulus garrulus/

SUMMARY

First nestlings of European roller
One of the interesting rearings in the Hodonín Zoo this year is a squeaker of
European roller (Coracias garrulus garrulus). The zoo currently keeps two
couples if the species. One of them is located in the exposition aviary in the
pavilion of birds, not nesting yet. The second couple was moved into a breeding
background in a quiet part of the zoo. Its male came to Hodonín from the
Prague Zoo in 2013 at the age of eight, the female was gained from a private
breeder a year later. The couple first nested in mid May when the female layed
five eggs in an aviary of 10 x 5 meters. On 20 June we saw a hatchling and
an egg. Other eggs were probably thrown away by the female. We checked
the hatchling once a week to disturb it as little as possible. The young bird
ﬂew out of the hollow on 17 July first. The parents looked after it for several
weeks till it became fully independent. This baby has became historically first
of this species in our zoo. In the autumn it was transferred to the Hluboká nad
Vltavou Zoo.
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DO GALERIE LETOŠNÍCH
PRVOODCHOVŮ
PŘISPĚL I LOSKUTÁK POSVÁTNÝ

Prvoodchovem překvapil i loskuták posvátný
/Gracula religiosa/

Bc. Jiří Ingr
zoolog
Chov loskutáků posvátných (Gracula
religiosa) v Zoo Hodonín se datuje
rokem 2012, kdy se v ní objevil první
jedinec. Po vyšetření byl určen jako
samec, proto jsme hned poté začali
hledat vhodnou samici. Tu jsme už
v příštím roce získali a oba jedince
úspěšně spojili.
Ze začátku roku 2014 jsme pár umístili
do voliéry 2 x 3 m v těsné blízkosti bufetu pro návštěvníky. Během hnízdní
sezony se však ukázalo, že jsme udělali
chybu. Při pozorování ptáků jsme totiž
zjistili, že pár velmi špatně snáší nápor
návštěvníků, přičemž hnízdění skončilo vyhozením vylíhnutých mláďat
z hnízdní budky.
Další sezonu jsme přesto zkusili ponechat pár ve stejné voliéře. Ten zde
sice zahnízdil, a také se vylíhla dvě
mláďata, avšak rodiče je opět z hnízda
vyhodili. Ihned jsme proto připravili
podmínky pro jejich přesun do chovatelského zázemí. Tam jsme pár dnem
10. 6. 2015 přestěhovali do stejně
velké voliéry, jakou měl předtím, a do
ní jsme rovněž umístili hnízdní budku.
Tu zakrátko samice začala navštěvovat,
když se zhruba už za týden pár znovu
pářil. Výsledkem byla tři mláďata, která pár odchoval až do úplné samostatnosti. Během hnízdění se rodiče o mlá-

ďata pečlivě starali. Během léta pár
zahnízdil znovu a úspěšně vyvedl ještě
jedno mládě. Čtyři mláďata loskutáků
se stala historickým prvoodchovem
tohoto druhu v naší zahradě. Nyní
pár pobývá v klidném chovatelském
zázemí, kde není rušen návštěvníky
a má tak podmínky k dalším úspěšným
odchovům.
Krmení
Krmnou dávku našich loskutáků tvoří
nadrobno nakrájené ovoce a zelenina
– jablko, hruška, banán, avokádo, mango, papája, švestka, broskev, meloun
vodní, meloun žlutý, mrkev, okurek,
paprika, apod. Dále jim podáváme
vařenou rýži, tvrdý tvaroh a vařená
vejce. Z komerčně vyráběných krmiv
je to NutriBird T 16, Beo Patee, Tropical Patee a Insect Patee. V období
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hnízdění loskutákům podáváme také
hmyz a holátka.
Charakteristika a výskyt loskutáka
posvátného
Je to špačkovitý pěvec, který se v několika poddruzích vyskytuje na velkém
území tropické Asie. Má rozsáhlý areál
rozšíření, a to od Srí Lanky přes Indii,
Čínu, jihovýchodní Asii až po Filipíny.
Díky své schopnosti napodobovat lidskou řeč a různé zvuky patří loskuták
posvátný k nejchovanějším druhům
pěvců v asijských domácnostech.
Právě tato lidská záliba je jedním
z hlavních rizikových faktorů ve vztahu
k početním stavům populací v přírodě.

V přirozeném prostředí se vyskytuje
ve vlhčích lesích nížin a hor. Je přizpůsobivý, a tak si dokáže zvyknout
i v degradovaném prostředí. Měří 17
až 29 cm, váží 200 až 300 gramů. Jeho
potravu v přírodě tvoří hmyz a ovocné
plody.
Pohlavní dimorfismus není zřetelný,
samec se od samice neliší velikostí
ani zbarvením. Loskutáci jsou černě
opeření ptáci s bílými zrcátky na křídlech (letkách) a s výraznými lysými
a žlutými laloky na hlavě - v oblasti
tváří a týlu. Vyjma období hnízdění
se stejně jako naši špačci shlukují do
skupin a společně hřadují na stromech.

SUMMARY

Common hill mynah – first rearing
Breeding common hill mynah has a short history in the Hodonín Zoo. The
first individual came in 2012, it was a male for whom we started searching
a female. We found a suitable female in the following year and paired
the two. In the early 2014 the couple was placed into an aviary next to
the refreshment bar for visitors. During the nesting season it turned out,
though, that we had made a mistake. The couple suffered by high number
of visitors which ended up by throwing the hatched birds out of the nest.
In spite of that experience we tried to leave the birds in the same aviary in
the following season. They nested, had two babies, but the parents killed
them the same way as previous year. Immediately, we prepared conditions
for their transfer into the breeding background which took part in June
2015. They got an aviary of the same size, we placed a nest box in. Soon
the female started vititing it, the couple started mating a week later. The
resulting three young birds were perfectly looked after by the parents till
their full independence. The couple nested again in the summer with the
result of one young. Now the couple is in a quiet breeding background, not
disturbed by the visitors so there are good prospects for furhter successful
nestings.
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PTAČÍ KOLEKCE JE BOHATŠÍ
O VZÁCNÉ SOJKOVCE
Bc. Jiří Ingr
zoolog
Významným letošním počinem v rámci
naší dlouhodobé koncepce chovatelské práce bylo nastolení chovu
sojkovců, ptáků blízkých příbuzným
timáliím. Tito asijští pěvci bývali dříve
u evropských chovatelů oblíbenými
a často chovanými ptáky. V době jejich
povolených dovozů do Evropské unie
se objevovali i ve voliérách chovatelů
tuzemských. Dnes však ze soukromých
chovatelských zařízení téměř zcela
vymizeli a v České republice se s nimi
setkáme jen v několika zoologických
zahradách. V přírodě jsou tito půvabní
ptáci ohrožováni prudkým úbytkem
přirozeného prostředí a také jejich
lovem. Ve své domovině jsou totiž
oblíbeni coby klecoví ptáci, což má za
následek úbytek jejich populace. Chov
sojkovců v zoologických zahradách se
obecně příliš nedaří.
Naše zahrada ve svém chovatelském
záměru úzce spolupracuje se Zoo Praha, která je v současnosti největším
a nejvýznamnějším chovatelem těchto
ptáků v Evropě. Odtud jsme také přivezli první jedince pro založení chovu.
V současné době má Zoo Hodonín
v držení dva samce sojkovce lesního
(Ianthocincla ocellata artemisiae) a dva
páry sojkovce popelavého (Ianthocincla cineraceus cinereiceps). Chov obou
druhů těchto ptáků chceme v budoucnu maximálně rozšířit i za tu cenu, že

Sojkovec popelavý /Ianthocincla cineraceus cinereiceps/
- nový druh v Zoo Hodonín

Sojkovec lesní /Ianthocincla ocellata artemisiae/
– nový druh v Zoo Hodonín

budeme nuceni z kapacitních důvodů
vzdát se některých běžných ptačích
druhů. Sehnat jedince této velmi vzácné skupiny je však dnes bohužel velmi
problematické. Přesto věříme, že se nám
během několika let kolekci krásných
a velmi ohrožených ptáků vytvořit podaří a jsme připraveni udělat maximum
pro to, abychom se je naučili i úspěšně
rozmnožovat.
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Sojkovec lesní (Ianthocincla ocellata
artemisiae)
Sojkovec lesní měří 31 cm a váží 90
až 100 gramů. Od ostatních druhů
sojkovců se liší výrazným zbarvením.
Na hnědošedém podkladě má rozeseté
bílé skvrny, ocas má bíle lemovaný.
Obě pohlaví u toho druhu vypadají
stejně. Sojkovec lesní žije v několika
poddruzích v jihozápadní Číně. Vyhledává subtropické a tropické vlhké lesy
do výšky 4 600 m n. m. Jeho potrava
sestává z rostlin i živočichů. Sojkovci
lesní v přírodě žijí v malých skupinkách
v hustém podrostu, kde vyhledávají
potravu, přičemž využívají svého výborného krycího zbarvení.
Sojkovec popelavý (Ianthocincla cineraceus cinereiceps)
Sojkovec popelavý měří 21 až 24 cm
a váží 43 až 55 gramů. Zbarvení má
pískově hnědé. Jeho temeno, vous
a špička ocasu jsou zbarveny černě,

Sojkovec lesní /Ianthocincla ocellata artemisiae/
v nové expozici

tváře má šedobílé. Žije v Asii (severovýchodní Indie a západní Myanmar,
další dva poddruhy se vyskytují od
severovýchodního Myanmaru po Čínu.
Sojkovci popelaví vyhledávají křovinaté podrosty listnatých i smíšených
lesů a bambusové porosty od středních poloh po 2 745 m n. m. Potravu,
již tvoří drobný hmyz, semena, bobule
a drobné plody, vyhledávají na zemi.

SUMMARY

The Hodonín Zoo has rare laughingthrushes
The Hodonín Zoo introduced breeding of rare laughingtrushes this year. Within
this breeding intention we maintain close cooperation with the Prague Zoo
which is currently the most important breeder of these birds in Europe. The
first individuals were brought from this zoo. Currently, we have two males
of white-spotted laughingthrush (Ianthocincla ocellata artemisiae) and two
couples of moustached laughingthrush (Ianthocincla cineraceus cinereiceps)
in the Hodonín Zoo. We are planning to maximize breeding of these two
types even if the capacity reasons will make us leave some less interesting
bird species. It is rather uneasy to find more individuals of this special group,
though. Nevertheless, we firmly believe that we will manage to create a good
collection of these beautiful and endangered birds in a couple of years, and
we are ready to do our best to learn how to reproduce them.
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ODEŠLI STAŘÍ JAGUÁŘI.
OD NOVÉHO PÁRU ZOO OČEKÁVÁ
ODCHOVY
Bc. Jiří Ingr
zoolog
V roce 2015 ze Zoo Hodonín odcestoval
starý pár jaguára amerického (Panthera
onca), Kelly a Basťa, na dožití do jiného
chovatelského zařízení. Zahrada tak
nyní chová pouze jediný pár tohoto
druhu. Tvoří jej samice Gracia , která
se narodila dne 5. 9. 2010 v německém
Saarbrückenu, a samec jménem Tito
narozený dne 23. 12. 2013, který do
naší zahrady přicestoval 23. 10. 2014
z ruského Leningradského zooparku
v Petrohradu.
Tita zoo získala na základě doporučení evropského koordinátora pro chov
jaguárů, jenž tohoto samce z genetického hlediska označil za nejvhodnějšího. Zatímco on je černý, jeho skvrnitá
partnerka má světle okrové zbarvení.
Jsme tak zvědaví, jak se příroda vypořádá s jejich barevnou odlišností
v případě, že se dočkáme mláďat. Zda
budou jaguáří potomci skvrnití nebo
budou černé formy, či se dočkáme
formy obojí. Všechny tři alternativy
jsou možné.
Grácia se s Titem poprvé bezprostředně setkala dne 24. 6. 2015. Než
se tak stalo, byli jedinci určitou dobu
umístěni ve výbězích tak, aby na sebe
viděli a vzájemně se mohli očichávat.
Jejich samotné spojení se pak obešlo
bez problémů a od počátku se k sobě
chovali velmi dobře. Zatím vše nasvědčuje tomu, že by mohli vytvořit kvalitní
chovný pár, a že by se tak v Zoo Hodonín po delší době mohla opět objevit
jaguáří mláďata.

Samice jaguára /Panthera onca/ Gracia
Samec jaguára /Panthera onca/ Tito
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Jaguár /Panthera onca/ Basťa, stejně jako jeho partnerka Kelly, zoo letos opustil

SUMMARY

Old jaguars left. The zoo is expecting rearings
from a new couple
This yeaer an old couple of jaguars - black form (Panthera onca) left our zoo
to spend the end of their lives in other establishment. The zoo thus keeps only
one couple of the species consisting of a female called Gracia (* 5. 9. 2010)
who came to our zoo on 7 July 2011 from the Saarbrücken Zoo, Germany, and
a male called Tito (*23. 12. 2013) who came to the zoo on 23 October 2014
from the Saint Petersburg Zoo. We were recommended Tito by the jaguar
European coordinator as genetically best suitable male available. While he
is black, Gracia is spotted with typical ochreous color. We wonder how will
Mother Nature handle their color differences in case of cubs - they may be
spotted, black or both, all the three alternatives are possible. The couple first
met in 24 June 2015, before that they were placed in runs so that they could
see and smell each other. The connection itself was smooth, they behave to
each other correctly. All the indications suggest that they might be a good
breeding couple and we can expect jaguar cubs again after many years.
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PAVILON AKVÁRIÍ DOZNÁVÁ
VELKÝCH ZMĚN
Ing. Lenka Štursová
zooložka
V roce 2015 jsme se rozhodli pro
rekonstrukci zázemí nádrže žraloků
černoploutvých (Carcharhinus melanopterus). Nechali jsme vyměnit filtr
a pak následovala postupná výměna
filtračního média. Také staré osvětlení bylo nahrazeno novými LED světly
s nižší spotřebou a možností volit ze
dvou barev či jejich kombinace. Cílem
úprav je zbavit nádrž nevzhledných
řas, rozhýbat v ní vodu a zlepšit celkové životní podmínky zvířat.
Protože chceme návštěvníkům nabídnout ještě zajímavější podívanou,
máme v plánu nádrž osadit více druhy
živočichů. Zároveň bychom však rádi
zachovali dominantu pavilonu, jíž jsou
žraloci. Samozřejmě sesynchronizovat
transport mořských živočichů je náročné. K největším změnám jsme využili
zimní období, kdy je v zoo nejmenší
provoz. Doufáme, že na sezonu 2016
již bude nádrž připravená a návštěvníci
si budou moci výsledků rekonstrukce
náležitě užít.
Na každou novou sezonu se nějakou
novinku pro návštěvníky snažíme
připravit i u sladkovodních akvárií. Ať
už jde o obměnu živočichů či zlepšení
pracovních podmínek chovatelů a životních podmínek zvířat. V roce 2015
jsme pokračovali ve výměně starých
typů filtrů za nové externí. V několika
nádržích bylo nainstalováno 3D pozadí. Další změnou v pavilonu byla
přeměna terária užovek červených
na expozici pro žáby. Mimo jiné jsme

Příprava akvaterária na rekonstrukci
K čištění mořského akvária byl přizván potápěč

obnovili vodopád v zadní části ubikace,
čímž jsme zvířatům zajistili dostatečnou vlhkost. Žáby dobře prospívají
a návštěvníkům se líbí. Můžeme tedy
říci, že i tato změna byla k lepšímu.
Na příští rok plánujeme rekonstrukci
akvaterárií. I tam se vyskytlo několik
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technických problémů, jež je nutné
řešit. Doufáme, že vše se uskuteční
podle plánu a návštěvníci si tak budou
moci užívat hezčích expozic i spokojenějších zvířat v nich.
Jen málokdo si uvědomí, že za každým akváriem je spousta techniky
a každodenní práce chovatelů. Hlavně
u mořských nádrží jde o složitý systém
úpravy vody, UV zářivek, odpěňovačů
a dalších, který vyžaduje každodenní
péči a kontrolu. Byť je kvalita vody sledována počítačem, vše se kontroluje

i manuálně. Zatímco například měkké
korály jsou méně náročné, u tvrdých
korálů může každá změna teploty
nebo složení vody znamenat jejich
zkázu. Jsou to v podstatě nejcitlivější
indikátory kvality prostředí. Oproti
sladkovodním jsou mořští živočichové
obecně citlivější a vyžadují větší péči.
I proto je mořská akvaristika finančně
náročná. Už pořízení osádky nádrže je
velmi drahou záležitostí. Povedený výsledek však potěší nejen návštěvníky
zoo, ale i její chovatele.

Pár žraloka černoploutvého /Carcharhinus melanopterus/

SUMMARY

The Aquarium Pavilion is Changing
In 2015 we started rebuilding the blacktip reef shark (Carcharhinus melanopterus) tank rear by exchanging the filter and gradual replacement of the
filtration medium. The old lighting was replaced by new LED lights with lower
consumption and possibility to choose one of two colors or their combination. The main purpose of the changes was the effort to get rid of unwanted
seaweed, make water ﬂoating and generally improve the living conditions for
the animals. Once the rebuilding is finished we plan to introduce more new
species while retaining sharks - the pavilion dominant. In case of sweetwater
aquariums we continued in exchanging the filters and installed 3D background
in some of them. Another change in the pavilion is transformation of terrarium
with corn snakes into a display for frogs. In the rear side of the terrarium
we restored a waterfall to provide the inhabitants suﬃcient humidity. The
frogs are doing well and they are popular with the visitors. The change was
undoubtedly for the better.
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STANICE PRO HANDICAPY V ZOO
SKONČILA
Bc. Jiří Ingr
zoolog
Zoo Hodonín po konzultaci s Ministerstvem životního prostředí ČR pozastavila ke dni 29. 1. 2015 činnost
Záchranné stanice pro handicapované
živočichy. Důvodem byl její nevyhovující stav. Zoo sice před časem plánovala vybudovat nové zařízení, které
by splňovalo předepsané požadavky,
ale nakonec se tak nestalo a zahrada
byla nucena zvířata s handicapem
přijímat za provizorních podmínek,
přičemž nedostačovala ani kapacita
boxů a voliér. Zvířata tak často bylo
nutno transportovat jinam. Z toho důvodu jsme letos nepřijali žádné z nich
a všechny nalezence přesměrovali na
okolní záchranné stanice – Ptačí centrum Brno a Záchrannou stanici pro

volně žijící živočichy v Buchlovicích.
Z trvalých handicapů nyní naše zoo
chová jen dva puštíky obecné (Strix
aluco), dva kalousy ušaté (Asio otus),
po jednom pak čápa bílého (Ciconia
ciconia) a kachnu divokou (Anas platyrhynchos). Tito jedinci jsou odkázáni
na trvalou lidskou péči, a proto jejich
návrat do přírody není možný. V zoo
tak zůstávají a slouží k expozičním
účelům a osvětové činnosti. Podaří-li se vybudovat zařízení vyhovující
současným požadavkům, Zoo Hodonín
činnost záchranné stanice obnoví.
Jeden z handicapů - čáp bílý
/Ciconia ciconia/

SUMMARY

The Rescue Station for Handicapped Animals
in the Hodonín Zoo was closed
The Hodonín Zoo suspended the services of the Rescue Station as from 29 January 2015. The decision was motivated by unsatisfactory technical condition
of the Station. Several years ago the Zoo was ready to build a new, modern
facility which would meet all essential requirements. Howeve, this plan
failed and the Zoo was forced to admit the handicapped animals under very
provisional conditions without suﬃcient capacity of boxes or aviaries. Thus,
the animals had to be frequently transported to other facilities. We did not
admit any animals in 2015, all the foundlings were redirected to other rescue
stations in the region. We only kept some permanently handicapped animals:
two tawny owls (Strix aluco), two northern long-eared owls (Asio otus), a
European white stork (Ciconia ciconia) and a mallard (Anas platyrhynchos).
These individuals are thrown upon permanent human care. This is why they
remained in our zoo, they are used for display and educational purposes.
Should we succeed in building a new suitable facility, the Hodonín Zoo will
recover the rescue station activity.
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VETERINÁRNÍ PÉČE

K pravidelným veterinárním úkonům
patří vakcinace zvířat

Ing. Lenka Štursová, zooložka
MVDr. Kateřina Jedličková, veterinární
lékařka
Na zdravotní stav zvířat v Zoo Hodonín
dohlíží MVDr. Kateřina Jedličková. Spolupracujeme i s VFU v Brně, ať už formou konzultací, rozborů či vyšetření
zejména exotických ptáků. Samozřejmostí je součinnost se Státní veterinární správou, zvláště s inspektorátem
v Hodoníně, jež zároveň provádí v zoo
i v útulku pro psy pravidelné kontroly.
Většinu vzorků zpracovává SVÚ Jihlava
nebo SVÚ Olomouc. Odvoz kadáverů
a kafilérního odpadu zajišťuje společnost Agris, spol. s r. o., v Medlově.
V oblasti deratizace spolupracujeme
s firmou CHAVET, s. r. o.
Letos jsme prováděli většinou menší
zákroky - vyšetření před transportem,
označování mláďat, vakcinace či ošetření drobných zranění, jež zvířata utrpěla
v rámci šarvátek. Nejčastějšími rváči
v naší zoo jsou zástupci primátů. Je až
neuvěřitelné, jak ze svého středu dokáží vyštípat nejníže postaveného člena
tlupy. Letos jsme museli po narození
mláďat ve skupině lemurů černých (Eulemur macaco macaco) oddělit samici,
již ostatní napadali. Častými útočníky
bývají i samci antilop. Napadají samice,
jimž způsobují podlitiny a i tržné rány.
Pravidelné výkony provádíme podle každoročního Preventivního plánu péče.
V něm jsou určeny termíny kontrolních
odběrů trusu u jednotlivých kategorií
zvířat, odčervení, či pravidelných očkování. Odčervení provádíme hlavně
na základě výsledků rozborů trusu,
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z nichž je patrné, o jaký druh parazita
jde, a medikace je pak mířena přímo
na tuto skupinu. Naší snahou je však
prevence. V obdobích gravidity u samic
nebo stáří, kdy má zvíře zvýšené nároky, či při zhoršení meteorologických
a jiných vnějších podmínek, podáváme
vitaminové a minerální doplňky.
Samostatnou skupinu výjezdů veterináře tvoří transporty zvířat. Před přesunem zvířat je třeba vystavit několik
dokumentů a podle požadavků budoucích chovatelů také vyšetřit i trus nebo
krev. Obzvláště zahraniční transporty
je třeba připravovat až několik týdnů
předem, aby byly zpracovány výsledky
veškerých vyšetření. Stejná pravidla
platí i pro dovoz zvířat do zoo. Při
samotném odjezdu veterinář často
dohlíží na průběh odchytu a nakládky.
Může se stát, že zvíře je třeba pomocí
medikamentů zklidnit nebo je ošetřit,
když dojde k jeho zranění. Samozřejmostí je při této příležitosti kontrola
čipu k identifikaci zvířete.

Operace týraného psa

Veterinary care

SUMMARY

Health care of the Hodonín Zoo animals is provided by Kateřina Jedličková,
DVM. We also work together with University of Veterinary and Pharmaceuticl
Sciences Brno, State Veterinary Administration, mainly with Inspectorate in
Hodonín and veterinary institutions in Jihlava and Olomouc as well as other
establishments. In 2015 there were mostly minor interventions as vaccination,
chipping the young, pre-transport examinations or treatment of minor injuries
caused by fights. The most active fighters in the zoo are primates. This year
we had to separate female black lemur (Eulemur macaco macaco) after she
littered as she was attacked by other adults. Male antelopes are also frequent
fighters who attack females causing them bruises and lacerated wounds by
their horns. Routine checks are carried out in accordance with the Preventive
Care Plan updated for each year. The Plan contains dates of excrement sampling, worming or regular vaccination. Prevention is our main direction. In the
periods like gravidity or old age when animals have higher demands, or in
bad weather or other external factors which might have negative impacts on
animals‘ health, we add vitamins and mineral food supplements. A separate
group of vet‘s interventions are transports. They require numerous documents
and, depending on keeper-to-be requirements, examination of excrements or
blood tests. When the animals are leaving our zoo, the vet usually supervises
catching and loading as a need to calm the animal down or treat it in case of
an injury might arise. The animals‘ identification chips are always checked.
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VÝŽIVA A KRMENÍ
Bc. Jiří Ingr
zoolog
Rok 2015 byl pro úsek výživy poněkud
složitý. Změna tržních podmínek v obchodování s většinou nakupovaných
krmiv, souvisejících s neustálým vývojem cen, již od počátku spustila velkou
řadu nezbytných opatření. Ta ve svém
důsledku významně napomohla udržet
náklady na všechny druhy krmiv na
únosné hranici. S ohledem na ekonomickou stránku věci jsme pokračovali
i ve zlepšování nutričních parametrů
jednotlivých krmných dávek. Během
roku jsme také prováděli pozorování
zaměřená na jejich využívání ze strany zvířat. Na jejich základě jsme pak
Většina krmiva pro zvířata se chystá v tzv. přípravně
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v krmných dávkách provedli některé
kvantitativní změny.
Naší snahou je, aby krmivo bylo pro
zvířata velmi pestré a chutné, zároveň
ale také co nejpřirozenější a obsah
všech potřebných živin a minerálů byl
ve vyváženém poměru. Tyto změny
se týkají především exotických druhů
zvířat, která vyžadují speciální složení
potravy. V tomto směru spolupracujeme s ostatními zoologickými zahradami, ale i s některými zkušenými
soukromými chovateli, a na základě
získaných poznatků se snažíme kvalitu
krmných dávek stále zlepšovat, což se
samozřejmě může projevit i na celkově
vynaložených nákladech na výživu.
V následujícím grafu už vidíme porov-

Krmení šelem

Zoologická zahrada Hodonín / Zoological Garden Hodonín

| 56

Jako biologické krmení slouží mnoha zvířatům laboratorní myši

nání jednotlivých kategorií krmiv, což
jsou zelenina s ovocem, maso, seno
a sláma, obilniny a nakonec ostatní
krmivo, kam patří doplňky stravy (vitaminy a minerály), mléčné výrobky,
krmivo pro akvária, hmyz, biologické krmivo, krmivo pro plameňáky,
probiotika apod.
U většiny kategorií krmiv jsme zaznamenali přibližně stejné náklady jako
v předchozím kalendářním období.
Krmiva, jako jsou obilniny a seno,
kupujeme ve větším množství a 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 může být přehled
nákladů značně zkreslen.

Biologické krmivo – morčata

Pouze u kategorie ovoce a zelenina
se nám letos náklady zvýšily. To však
nebylo dáno významnou změnou
stávajících krmných dávek, ale spíše
neustále se zvyšujícím tržním cenám
této komodity.
Významnou část krmiva spotřebují
v naší zahradě ptáci. Jednu z nejpestřejších krmných dávek mají např. velcí
papoušci, jakými jsou arové, amazoňani, žakové a eklektové. Základní
část krmiva tvoří směs zrní pro velké
papoušky. Polovina z ní se podává suchá, jedna čtvrtina namočená a jedna
čtvrtina se vaří. V období před hnízděním se papouškům podává navíc
naklíčená směs zrnin. Další významný podíl v jejich krmení tvoří ovoce
a zelenina – např. čínské zelí, hlávkový
salát, červená řepa, okurky, paprika,
rajčata, brokolice, květák, kedlubny,
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Na moučných červech si pochutnávají
nejen hmyzožravá zvířata

Nejen pro kočkodany zelené
je okus větviček velkou pochoutkou

V zoo dojde k duhu i již nepotřebný vánoční stromek. Antilopám slouží i jako hračka
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ředkvičky, banány, pomeranče, kiwi,
hrozny, hrušky, mango, žlutý meloun,
ananas, mandarinky, grep, papaya. Ze
sezonního ovoce jsou to jahody, třešně, meruňky, švestky, broskve.
Během zimního období podáváme
kompotované třešně. Další složku
jídelníčku tvoří mražená zelenina –
hrášek, kukuřice, mrkev, fazolky, které
před podáním ptákům spaříme v páře.
Jako doplněk dostávají papoušci luštěniny (cizrna, červená čočka), která
se podává zčásti jako naklíčená, částečně jako vařená. V letním období
se snažíme ptákům dodávat zelené
krmení v podobě pampelišek (smetánka lékařská), ptačince a špenátu.
Celoročně pro papoušky zajišťujeme
dostatečné množství čerstvých větví
k okusu (vrba, lípa, bříza, dub, ovocné
stromy). Z komerčně vyráběných doplňků stravy pro papoušky používáme
pravidelně Sangrim, Vigosine, Nutrimix pro exotické ptactvo, minerální
bloky, sépiové kosti. Po celý den mají
papoušci k dispozici vodu.

Živá krmná zvířata
Naše zoo je již několik let v podstatě
soběstačná v oblasti krmných zvířat,
jakými jsou laboratorní myši, potkani,
morčata a králíci. V roce 2015 naše
odchovna vyprodukovala 5 021 myší,
3 974 holátek, 1 341 potkanů, 214
morčat a 72 králíků. Velkou výhodou
tohoto chovu je to, že máme kdykoli
k dispozici kvalitní živé krmivo ve
všech věkových stadiích.
Můžeme konstatovat, že v ýky v y
v celkových nákladech na krmiva jsou
nejvíce ovlivněny neustále se měnícím počtem chovaných zvířat. Další
významný faktor 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. I nadále však
chceme pracovat na změnách některých krmných dávek, abychom náklady
co nejvíce snížili, nikoliv však na úkor
kvality.

Porovnání spotřeby krmiva od roku 2010 v tis. Kč
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Velmi rozmanitý je jídeníček opic

SUMMARY

Nutrition and feeding
In 2015 we continued in improving of nutrition quality of feeding rations
for our animals. Throughout the year we carried out monitoring focused on
impacts of the changes. Continuously, some quantity changes in feeding
rations were being made. We try to make the feeding varied and tasty, at
the same time as natural as possible including balanced content of nutrients and minerals. The changes mainly concern exotic species which require
special food composition. In this respect, we cooperate with other zoos and
experienced private breeders. The experience gained leads us to continuous
improvement of feeding which might reﬂect in increased nutrition costs. Most
feeding categories‘ prices remained at similar levels as in the previous year,
only fruit and vegetables were more expensive in 2015. Our Zoo has been
self-suﬃcient in the area of live feed material. In 2015 we produced 50,211
mice, 3,974 squabs, 1,341 rats, 214 guinea-pigs and 72 rabbits. This method
is truly useful for us as we have high quality live feed material in all life stages
any time.
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PROPAGACE A VZDĚLÁVÁNÍ
Bohuna Mikulicová
tisková mluvčí, propagace a KVČ

Rok 2015:
třetí nejvyšší návštěvnost
v historii Zoo Hodonín
147.894 návštěvníků
Zatímco v roce 2014 Zoo Hodonín
v návštěvnosti zaznamenala historický
rekord (160 170 návštěvníků), v roce
2015 se od samého jeho začátku příliš nedařilo. Už statistika k třicátému
červnu ukazovala, že do zoo zavítalo
jen 65 091 lidí, tedy o bezmála třináct
a půl tisíce méně než ve stejném období předcházejícího roku. Jistý pokles
počtu návštěvníků po loňském mimořádném úspěchu se dal očekávat, ale
k procházkám po zoo ne příliš vhodné
počasí zapříčinilo větší propad, než

s jakým se počítalo. V jarních měsících,
kdy po dlouhém návštěvnickém půstu
začíná být pokaždé v zahradě živo,
často pršelo, v červnu a poté v letních
měsících nastoupila dlouhotrvající
tropická vedra, která lákala spíše
k vodním radovánkám a zájem lidí od
zoo nadále odrazovala. Návštěvnickou bilanci naštěstí vylepšil květnový
příchod dvojice malých tygříků, které
jsme už začátkem července představili
veřejnosti. Díky těmto atraktivním
mláďatům, jaká návštěvníci v hodonínské zoo naposledy viděli v roce 2001,
a díky masivnímu zájmu regionálních
i celostátních médií o tuto událost,
se propad nakonec zastavil na čísle
12 274. Za rok 2015 tak do zahrady
zavítalo celkem 147 894 návštěvníků,
což je třetí nejlepší návštěvnost Zoo
Hodonín za posledních deset let.

Zoologická zahrada Hodonín / Zoological Garden Hodonín

| 62

Vývoj návštěvnosti 2015
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Spolupráce se sdělovacími
prostředky
Propagační oddělení i v roce 2015
intenzivně spolupracovalo s regionálním tiskem, jmenovitě s Hodonínským
deníkem Rovnost, týdeníky Slovácko,
Nové Slovácko, 5 + 2 a dvakrát se slovenským týdeníkem Záhorák a dále
měsíčníkem Hodonínské listy. V nich
o novinkách a akcích zoo vyšlo celkem
osmdesát článků. Pokračovala i tradičně dobrá spolupráce s TV Slovácko,
která v zoo pořídila deset reportáží,
a s Rádiem Jih, jež zařazovalo pravidelné pozvánky do zoo do svého kulturního servisu a kromě toho odvysílalo stejný počet telefonátů, jimiž na své
akce zvala samotná zoo. Ve výborných
vztazích zoo pokračovala i v případě
Rádia Čas, které nejenže vysílalo po-

zvánky do zoo, ale do éteru poslalo
i pět rozhovorů o nových přírůstcích
a dění v zoo vůbec. Podařilo se udržet
i zájem celostátních či krajských médií
– Deníku Právo, MfD, Českého rozhlasu
Brno, zájem projevil i Český rozhlas 2.
Tentokrát se navíc podařilo navázat
kontakt i s nejposlouchanějším rádiem
Impuls, které pozvalo na čtyři akce
zoo. Pravidelná spolupráce byla také
s agenturou ČTK, která v zoo pořídila
i dvě nahrávky, z nichž první se týkala
návštěvnosti v zoo, druhá pak odchovu tygrů ussurijských. Mimořádnou
reklamu pro Zoo Hodonín znamenaly
reportáže o nových přírůstcích, které
odvysílala TV Nova (2x) a TV Barrandov
(3x) . ČT Brno se pak zajímala o zážitkové programy v zoo a reportáž o životě
Zoo Hodonín natočila a dlouhodobě
vysílala také btv.

O reportáže ze Zoo Hodonín se často zajímají celostátní média
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Reklama a další propagace zoo
» Zoo využila řady možností popularizovat zahradu zdarma, recipročně
nebo za jiných výhodných podmínek.
Příkladem je pokračující prezentace na
portálech Cestuj s dětmi, TIXIK.com,
nově pak v internetových novinách
ŽENA. cz, a na webovém vyhledávači
seznam.cz. Dvakrát se zoo prezentovala ve speciálních přílohách MfD, velkoplošnou reklamu hned třikrát měla
v Hodonínském Deníku Rovnost, dále
v Průvodci Baťovým kanálem, v publikaci Cestovní informátor 2015, ve
slovenském časopise SME a v tamním
týdeníku Záhorák. Velkou prezentaci
zpracovanou propagačním oddělením
zdarma uveřejnil časopis Claudia.
Zoo dále měla reklamu v periodiku
Regionální vydavatelství Veselí nad
Moravou a v týdeníku 5 + 2.
» Zpracování podkladů pro nový propagační zvukový panel umístěný
v Mikulově
» Soutěž o volné vstupenky do zoo – šest
pokračování v Hodonínském deníku
Rovnost
» Zpracování podkladů pro propagační
panel TOP cílů jižní Moravy a Dolního
Rakouska
» Distribuce propagačních materiálů
do informačních center, hotelů, lázní
a Přístaviště U Jezu
» Reciproční výměna propagační tabule
Zoo Hodonín a pořadatelů kulturních
akcí v regionu
» Nově navázaná spolupráce s hotelem
Beatrice a Vinnými sklepy U Jeňoura
v Nechorách v obci Prušánky
» Zpracování podkladů pro výroční zprávu UCSZOO a EARAZA
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» Zpracování výroční zprávy Zoo Hodonín za rok 2014
Nově vydané propagační materiály
» Letáček s orientační mapkou zoo
» Inovace leporela
» Dva druhy nových pohlednic
» T ři druhy magnetek a dva druhy
butonů
» Nová informační tabule v zoo
» Rozměrná reklamní tabule umístěná
v centru města Hodonína
» Tři reklamní směrové tabule umístěné
na silnici I/55
» Tři druhy dárkových vstupenek a poukaz na zážitkový program
» Novoročenky a kapesní kalendáříky
Prezentace zoo na veletrzích a dalších
akcích
» Regiontour Brno
» ITF Slowakiatour Bratislava
» Veletrh cestovního ruchu v Ostravě
» I nfotour a cykloturistika Hradec
Králové
» Regiontour Expo Trenčín
» Holiday World Praha
» Ružinovské slavnosti Bratislava
» Svatovavřinecké slavnosti Hodonín
» Živý betlém Mutěnice
» Vodní království Hodonín
» Ekolympiáda Staré Město
» Den dětí-Kynologický klub Hodonín

Nová směrová tabule

Kulturně výchovné akce zoo
v roce 2015
Návštěva zoo, to není jen prohlídka expozic. Pro děti i dospělé zoo každoročně připravuje řadu akcí, které se staly již
tradicí a jsou velmi oblíbenými, což se
pokaždé projeví i ve zvýšené návštěvnosti. K těm nejvýznamnějším patřily:
1.dubna. - Mezinárodní den ptactva
Tematické soutěže, komentované prohlídky ptačích expozic, hlasování pro
nejkrásnějšího ptáka. Lidé s ptačím
jménem, z nichž někteří stejného jména
si dávají v zoo dostaveníčko, měli vstup
do zahrady zdarma a byli odekorováni
keramickými ptáčky z dílny klientů Domova Horizont Kyjov a Zeleného domu
pohody. Akce o všedním dni se kvůli
nepříjemnému počasí zúčastnilo jen
55 návštěvníků.
19. dubna - Den Země
Tradiční akce ve spolupráci s městem
Hodonínem, Ekocentrem Dúbrava při
SVČ a OS Benatura a Zálesák. V areálu
zoo a i na trase směrem k Ekocentru
se k hlavním organizátorům přidala
i Tespra, OS ČČK, OS Oáza a se svou
výstavou hub i fotografií hub také ratíškovičtí mykologové. Většinu z dvacítky
stanovišť připravilo Ekocentrum, které
bylo garantem celého programu. Počet
návštěvníků 600

Ptačí soutěže o Dni ptactva
Den dětí – setkání se zvířaty

O Dni dětí návštěvníkům vyhrávala
cimbálová muzika Grajcar

24. května - Dětský den
Na další tradiční akci zoo vedle spolupořádajícího Rádia Jih participovala
VZP a UniCredit Bank. Na programu byla
dvě představení Divadélka Veselá školička, promenádní koncert Cimbálové
muziky Grajcar, zoosoutěž s odměnou,
dětské hry. Děti do patnácti let měly
vstup zdarma. Počet návštěvníků 1 500
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29. května - Dreamnight
Devátý ročník celosvětové akce zoologických zahrad pro mentálně a tělesně
postižené děti. Zoo pro ně připravila
funny make-up, návštěvu kontaktních
zvířátek, diskotéku Luďka Ptáčka.
Vyvrcholením akce bylo vystoupení
slovenského populárního zpěváka
Martina Haricha, poté raut a dárky na
rozloučenou. Účast – 102.
O noci snů dětem zazpíval Martin Harich
Rozloučení se školou-výtvarný happening

28. června - Rozloučení se školou aneb
Hurá prázdniny!
Čtvrtý ročník akce pro děti a jejich
rodiče na závěr školního roku. Na programu byla zoosoutěž, zábavné hry
a představení Divadelního souboru B.
Kaněry Břeclav – Pohádkový svět. Děti
do 15 let měly odpoledne vstup do zoo
zdarma. Počet návštěvníků 1 240.
28. června – Křest mláďat vlka
hřivnatého
Poslední červnová sobota byla věnována i slavnostnímu křtu historicky
prvních mláďat vlka hřivnatého v Zoo
Hodonín. Jejich kmotrem se stal hodonínský podnikatel Martin Zlomek,
který na chov vlků hřivnatých věnoval
zahradě 7 000 Kč. Malou slavnost doplnil vlčí výtvarný happening pedagoga
a studentů SŠPU. Za deštivého počasí
akce zúčastnilo na 300 návštěvníků.
29. srpna – Rozloučení s prázdninami
Čtvrtý ročník akce pro děti a jejich
rodiče před koncem letních prázdnin:
zoosoutěž a zábavné hry s odměnou,
setkání s kontaktními zvířátky, středověké odpoledne ve společnosti rytířů
z Dračího úsvitu, středověká keramická
dílna. Počet návštěvníků 1388

Křest vlčích mláďat
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21. září - Křest mláděte lamy krotké
Zoo využila příležitosti Přátelského
utkání hodonínských Starých pánů

Rozloučení s prázdninami - středověké odpoledne

Den zvířat – zdravý jídelníček pro zvířata

Den zdraví v zoo

Noc duchů-jedna z nejoblíbenějších akcí
K adventnímu času v zoo patří tradičně živý betlém

Zdobení stromků – oblíbená akce malých dětí
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Lamího kluka Borise Amforu pokřili Petr Salava, Jan Čenský a Stanislav Hložek

a pražského klubu Amfora na Stadionu
U Červených domků a ve spolupráci
s organizací TEZA přizvalo známé
osobnosti českého kulturního života
a požádalo je o kmotrovství lamího
samečka Borise. Tohoto úkolu se ujal
sám prezident klubu Petr Salava spolu
s hercem Janem Čenským a zpěvákem
Stanislavem Hložkem. Půlhodinové
akce ve společnosti celebrit se zúčastnilo 1060 návštěvníků.
4. října - Světový den zvířat spojený
s křtem tygřích mláďat a Dnem zdraví
Den zvířat se nesl převážně v tygřím
stylu. Na programu byla tygří zoosoutěž, tygří facepainting, tygří výtvarný
happening pedagoga a studentů SŠPU,
ale také dětské zábavné hry. Vyvrcholením odpoledne byl slavnostní
křest dvou mláďat tygra ussurijského.
Kmotrem se stal slovenský zpěvák
Martin Harich, průvodního slova se
ujal moderátor Radia Čas Petr Fridrich.
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jila k tradiční akci města Hodonína, se
uskutečnila výstava hub a fotografií
hub Ladislava Špety a mykologická
poradna Václava Koplíka. V malé soutěži děti sestavovaly zdravý jídelníček
pro šimpanze a zájemci si mohli nechat
změřit krevní tlak.
Počet návštěvníků 1 200
30. října – Strašidelná zoo aneb Noc
duchů
Jedna z nejoblíbenějších akcí zoo
s tradičním programem - děsivé úkoly,
stezka odvazy, soutěže, diskotéka, opékání špekáčků. Letošní 12. ročník, na
němž již tradičně participoval Divadelní
soubor Svatopluk a OS Dračí úsvit, měl
historicky nejvyšší účast – 2 300.
13. prosince – Živý betlém
Adventní akce ve spolupráci s literárně
dramatickým oborem ZUŠ Hodonín.
Letošní netradičně pojaté nastudování v režii Matěje Mužíka zhlédlo 228
návštěvníků.

Křest tygřích mláďat. Kmotrem se stal zpěvák Martin Harich

O Dni seniorů zoo pořádá gratis komentované prohlídky
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Komerční akce:
» Na základě zpracovaného projektu
spolupracovala zoo s jednou ze zdravotních pojišťoven. Ta se podílela na
akcích, jakými byly Mezinárodní den
ptactva, Dětský den, Rozloučení se
školou, Rozloučení s prázdninami,
Den Zdraví a Den zvířat. Pracovnice pojišťovny na nich rozdávaly své
propagační a osvětové materiály a zájemcům měřily krevní tlak a množství
tuku v krvi. Do pokladny zoo za to
pojišťovna odvedla 58 500 Kč.
» Na čtyřech akcích zoo - Dětský den,
Rozloučení se školou, Rozloučení
s prázdninami a Den zdraví/Den
zvířat se podílel také finanční ústav,
jehož zástupkyně rozdávaly své propagační materiály a pro malé děti připravila zábavné hry. Do pokladny zoo
banka přispěla částkou 15 000 Kč.
Zážitkový program- Jeden den ošetřovatelem v zoo
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» Svou promo akci si v zoo dne 6. 6.
2015 uspořádala další zdravotní
pojišťovna. I ta uspořádala pro děti
zábavné hry s odměnou a rozdávala
své propagační materiály. Do pokladny zoo odvedla 9 680 Kč.
Do komerčních akcí se řadí i tzv. zážitkové programy s názvem Jeden den
ošetřovatelem v zoo, za něž si zahrada
účtuje po dvou tisících korunách. Stále
oblíbenější program letos absolvovalo 11 zájemců, což je o dva více než
vloni. Z okresu Hodonín přitom byli
jen tři z nich. Ostatní přijeli z různých
míst republiky, například Prahy, Brna,
Mohelna, Vrbice, Litovle (2x), Nehvizd
a dokonce i z Polska. Dalších sedm zájemců požádalo o voucher coby vánoční
dárek, přičemž absolvovat „zážitek“
bude takto obdarovaný až v roce 2016.

Součástí dění v Zoo Hodonín jsou i různé promo akce

Publicity and promotion

SUMMARY

While in 2014 the Zoo reached a » record number of visitors (160,170), this
year has not been so successful. June statistics showed 13,500 visitors less
than in the same period last year. The main reason was weather - rainy spring,
June and whole summer with tropical heat attracting people to water more
than visiting zoos. Fortunately, the overally negative situation was improved
by a » couple of tiger cubs introduced to the public in July. The young tigers
and massive interest of regional and national media improved the whole-year
statistics and we ended up with minus 12,274 visitors. In 2015 we welcomed
147,894 visitors in our Zoo which is the third best result in the last ten years.
Media collaboration
In 2015 the publicity department continued in intensive collabortion with
regional and national press where over eighty articles about the zoo were
published. We also continued in traditionally excellent collaboration with
both regional and national television and radio stations as well as ČTK (Czech
News Agency) and newly also with Impuls Radion - the most popular radio
station in the country.
Further zoo promotion
The zoo took numerous opportunities to promote itself for free, reciprocally
or under other mutually advantageous terms. An example of this promotion
type might be a » continued presentation at two Internet portals or newly
established cooperation with the Web news portal Žena.cz. We also have a »
new presentation at seznam.cz browsing engine, specialized daily papers'
supplements, various travel publications, Slovak daily paper SME and regional weekly Záhorák, major presentation in Claudia magazine, periodical
Regionální vydavatelství in Veselí nad Moravou and 5+2 weekly paper. Last
but not least, we published seven promotional materials and presented the
zoo at seven inland fairs and five regional events. The zoo organized 12
cultural-educational events for wide public.
Zoologická zahrada Hodonín / Zoological Garden Hodonín
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VZDĚLÁVÁNÍ V ZOO HODONÍN
Bc. Šárka Krakovská
lektorka vzdělávacího centra
Hlavní činností vzdělávacího centra
se dvěma pracovnicemi je realizace
výukových programů pro všechny věkové kategorie. V letošním roce jich
bylo 65. Největší zájem zoo tradičně
zaznamenala u mateřských škol. Mezi
mladšími dětmi byl nejoblíbenější
program Hledá se Nemo zaměřený na
poznání života v oceánech. K těm vyhledávanějším dále patřily programy
nazvané Naši chlupatí příbuzní, U nás
na statku a Tajemství lesních skřítků.
U žáků druhého stupně ZŠ a studentů
středních škol zvítězil program Pro-

cházkou po kontinentech, následovaný
programy Smrtící setkání a Naši nejbližší příbuzní.
Školním i jiným kolektivům stále nabízíme komentované prohlídky zahrady,
ale zájem o ně se dlouhodobě snižuje. V roce 2015 jsme jich uskutečnili
pouhých 27. Hodonínské školy a jiné
organizace tvoří přesně polovinu našich klientů. Jedenadvacet procent jich
je z okresu Hodonín a třiadvacet procent přijíždí z větší vzdálenosti. Šest
procent pak tvoří slovenští zájemci.
Z blízkého okolí k nám jezdí nejčastěji děti z Dubňan. Nejvzdálenější
zájemci o program letos přicestovali
až z Ostravy.
Vzhledem ke klesajícímu zájmu o proVýukový program ve vzdělávacím centru zoo
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gramy i prohlídky se snažíme veřejnosti nabízet jiné možnosti trávení času
v zoologické zahradě.
» Úspěšně jsme navázali spolupráci
s hodonínským gymnáziem a společně uskutečnili dva projektové dny.
Každého se zúčastnila jedna třída.
Společně s jednou z lektorek centra vyrazili studenti do lesa, aby se
s jeho fungováním seznámili přímo
v terénu. Cílem exkurze byly i nedaleké rybníky, kde se uskutečnila
hydrobiologická část exkurze. V roce
2016 bychom rádi v této spolupráci
pokračovali.
» V roce 2015 jsme uspořádali pět
příměstských táborů, jeden o jarních
a čtyři o letních prázdninách. Celkem
se jich zúčastnilo na 110 dětí. Zájemci si mohli vybrat z turnusů na téma
Pralesní prázdniny, Piráti z Karibiku,
Cesta do Pravěku, Šmoulové či Kniha
džunglí.

» O druhé srpnové sobotě jsme
uspořádali již druhý ročník akce
Psí odpoledne. Návštěvníci útulku
pro opuštěné pejsky měli možnost
zhlédnout ukázky výcviku psů v podání čtyřnohých klientů útulku nebo
přítomných hostů. Připravena byla
i malá výstavka fotek nebo workshop
na výrobu psích hraček. Do útulku si
i přes horký den našla cestu stovka
lidí.
» V adventním čase jsme připravili tři
dílničky, v jejichž rámci si zájemci
mohli vyrobit vánoční ozdoby, svícny
a různá adventní a vánoční aranžmá.
Této možnosti využilo 80 návštěvníků zoo.
» Stejně jako v minulých letech sahaly
aktivity centra i mimo zoo. V dubnu
připravily jeho pracovnice zoologické stanoviště na třídenní akci
Ekolympiáda v areálu REC Group ve
Starém Městě a v polovině června

Děti na jednom z příměstských táborů v zoo
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Zookroužek Sovičky připravuje kašírované
koule pro opičí enrichment

přivezli několik kontaktních zvířátek
a zoologických kvízů na oslavu Dne
dětí Kynologického klubu Hodonín.

Přednášky centra pro
širokou veřejnost:
-18. 7. 2015 – Pod hladinu za mořskými želvami. Lektor: Hana Svobodová,
odborný poradce pro mezinárodní společnost Turtle Foundation. Účast: 12
-25. 7. 2015- Tajemný svět plazů – lektor: Roman Zajíček, terarista, Agentura
Vánoční dílnička
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ochrany přírody a krajiny ČR. Účast: 36
-21. 8. 2015 – Evropská noc pro netopýry – lektor: Martin Maláč, Zoo Jihlava.
Účast: 15
-26. 9. 2015 – Indonésie za outlony
– lektor: František Stříbrský, vedoucí
projektu Kukang, terénní zoolog a in-situ koordinátor Zoo Ostrava. Účast 18

Zájmové kroužky v zoo
» V roce 2015 pokračovaly v Zoo
Hodonín ve své práci čtyři zájmové
kroužky, z nichž tři jsme pořádali ve
spolupráci se ZŠ U Červených domků
v Hodoníně:
» Sovičky (spolupráce se Školní družinou ZŠ U Červených domků) – počet
dětí: 20
» Plameňáci I a Plameňáci II (ve spolupráci se ZŠ U Červených domků)
– počet dětí: 25
» Přírodovědný kroužek zoo - počet
dětí: 15

Počet realizovaných komentovaných prohlídek
v jednotlivých měsících

Počet realizovaných výukových programů
v jednotlivých měsících
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Počet realizovaných komentovaných prohlídek
pro jednotlivé věkové kategorie

Počet realizovaných výukových programů
pro jednotlivé věkové kategorie
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Vzdělávací centrum
navázalo spolupráci s CCBC
Bc. Šárka Krakovská
lektorka vzdělávacího centra
Vzdělávací oddělení Zoo Hodonín v letošním roce navázalo kontakt s Českou
koalicí na ochranu biodiverzity (CCBC),
která vznikla v roce 2014 a představuje platformu pro spolupráci menších
projektů a organizací působících na
poli ochrany přírody. Společně s ní
jsme v letním období uspořádali dvě
vzdělávací akce pro širokou veřejnost.
Tu první s názvem Pod hladinu, provedla dne 18. července 2015 Hana
Svobodová, která od roku 2014 působí
v Indonésii jako odborná poradkyně
pro mezinárodní společnost Turtle
Foundation. Věnuje se tam ochraně

mořských želv a pro místní pořádá
osvětové akce, jimiž přispívá k omezení nelegálního prodeje výrobků
z želvoviny a také želvích vajíček. Během svého asi hodinového povídání
ve vzdělávacím centru zoo zasvětila
přítomné do problematiky, kterou se
zabývá.
Zájemci měli možnost také si prohlédnout fotografie, několik suvenýrů
a stolní hru, kterou lektorka vytvořila
pro své osvětové aktivity v indonéských školách. Po přednášce následovala krátká diskuse.
Kdo z přítomných chtěl, mohl se ještě
vypravit na komentovanou prohlídku
mořských akvárií či ke stánku připravenému vzdělávacím centrem, kde se
mohl zblízka podívat nebo si sáhnout
na některé mořské přírodniny. Pro děti
zde byl připraven také krátký želví
kvíz.

Přednáška F. Stříbrského
z projektu na ochranu outloně váhavého
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Na druhou přenášku do Zoo Hodonín
zavítal dne 25. 7. 2015 vedoucí projektu Kukang a současně terénní zoolog
a in-situ koordinátor Zoo Ostrava, František Příbrský. Projekt, který představuje, se zaměřuje na ochranu outloně
váhavého. Tento chráněný druh totiž
patří mezi oblíbené domácí mazlíčky
a na trzích se s ním běžně obchoduje.
V rámci projektu je provozováno i zá-

Education in the zoo

chranné centrum, které týrané outloně
postupně vrací zpět do přírody.
Obou akcí se dohromady zúčastnilo na
třicet návštěvníků. Tento počet není
vysoký, ale spolupráce vzdělávacího
centra s CCBC nekončí. Na příští rok
připravuje další zajímavé osvětové
akce a věříme, že si na ně najde cestu
větší množství zájemců.

SUMMARY

In 2015 the Educational Center in the Hodonín Zoo organized 65 educational
programs. These, mainly Finding Nemo about life in oceans, were most popular
with kindergartens. Another highly popular programs include e.g. Our Hairy
Relatives, At the Farmhouse or The Secret of Forest Elves. Primary and secondary school students preferred the Stroll around Continents, Deadly Encounter
or Our Closest Relatives programs. Guided tours are becoming less popular,
in 2015 the Center had only 27 of them. There is a successful cooperation
with Hodonín Grammar School together with which we organized two project
days including a field trip to forest and nearby ponds where a hydrobiological
part of the project took part. The Center also organized five suburban summer
camps for the total number of 110 children. The second August afternoon
was dedicated to 2nd year of Dogs' Afternoon attended by a hundred visitors.
In the time of advent the visitors could take part in one of three workshops
and produce some Christmas decorations, candleholders or Christmas table
arrangements. The Center organized four seminars, two of them in collaboration with CCBC. Four traditional hobby groups continued working in the Zoo
throughout the whole year of 2015.
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ADOPCE A SPONZOŘI V ROCE 2014
Bohuna Mikulicová
mluvčí zoo, propagace a KVČ
Také v letošním roce si mohli zájemci
adoptovat některé ze zvířecích obyvatel Zoo Hodonín. Dohromady bylo
vyřízeno dvacet devět adopcí, prostřed-

nictvím nichž adoptivní rodiče demonstrovali svůj vztah ke zvířatům nebo
adopci pojali jako dárek svým blízkým
k narozeninám či jiným příležitostem
a událostem. Na chov a zvýšení komfortu zvířat letos přispěli celkovou částkou
ve výši 64 500 Kč. Všem následujícím
dárcům patří naše upřímné poděkování.

Kmotr

Adoptované zvíře

Jan Ševčík, Brno

Tygřice Raja

Cooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance
Group

Velbloud Dali

Přírodovědný kroužek Sovičky, šk. družina ZŠ
U Červených domků Hodonín

sovice sněžní

P ř í r o d ově d ný k r o u že k P l a m e ň á c i , Z Š
U Červených domků Hodonín

plameňáci

Žáci 7. Tř. Vnorovy a účastníci akce Ten vánoční
čas

rysové Olin a Osin

Iva Vachunová

puštík obecný

Helena Stoklasová, Čejč

surikata Makena

Základní škola, Bernolákova 5 Holíč

žako šedý

Filip Fridrich, Vracov

tygřík Šér Chán

Matylda Fridrichová, Vracov

tygřík Radža

Amfora, klub Praha

lamí kluk Boris Amfora

Sára Jeřábková, Nové Mlýny

tamarín vousatý

MŠ s křesťanskou výchovou Uherský Ostroh

žralok černoploutvý, medvědice Li

Základní škola, Školní, Strážnice

čáp bílý

Christina Maria Mikulica, North Vancouver,
Kanada

želva nádherná

Jana a Jiří Kopeckých, Dolní Újezd

lemurka Kimberley

ZŠ Dolní Bojanovice

tukan Felix

Žáci 2. B a tř. učitelka Mgr. Zdeňka Hošková, ZŠ
Na Valtické Břeclav

papoušek nádherný

Zdeńka Pytlíčková

lemuři černí, Hanibal a Nany

John a Kathy Medley, Velká Británie

jaguár Tito

FC Nesyt Hodonín

bodlok pestrý

Základní škola, Školní, Strážnice

páv korunkatý
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Kmotr

Adoptované zvíře

Zdeňka Sovková, Přibice

bodlok pestrý

Milena Fořtová, Žďár nad Sázavou

samice puštíka brýlatého, Dara a Lara

Lesní MŠ Petrklíč Bzenec

klokan rudokrký

Jana Fedorčáková, Vlkoš

piraňa červená

Iveta Stuchlíková Radějov

tukan Felix

Monika Němčanská, Bučovice

lama Bětka

Veronika Indráková, Svatobořice-Mistřín

tamarín žlutoruký

SPONZOŘI ZOO
Dárce

částka v Kč

Eva Petříková

20 000

Delikomat s.r.o.

10 000

Obec Mutěnice

5 455

Sponzoři útulku pro psy
Dárce

částka v Kč

Dárce

částka v Kč

Firma Hope Fix a.s.

30 000

ÚT ZKO Kyjov Boršov

2 000

Milena Žůrková, Hodonín

20 000

P. Pazderková, Uh. Hradiště

2 500

Andreas Pichler, Milotice

9 000

Alumid s.r.o., Uhřice

2 000

Z. Konečný, Kyjov

5 000

Paní Hanáková

2 400

Přírodovědný kroužek
Plameňáci

7 000

DARY
Název společnosti

popis daru

akce

Lázeňské oplatky Hodonín

lázeňské oplatky

Dětský den, Rozloučení se
školou

dárkové zboží

Dreamnight

Ryas Hodonín

sladkosti

Dětský den, Rozloučení se
školou,Den zvířat/Den zdraví

Město Hodonín

dárkové zboží

odměny za soutěže při akcích
zoo

Velkoobchod – hračky
dárkové zboží Ing. Barvíř

REKLAMA
Název společnosti
Cooperativa, pojišťovna a. s.,Vienna Insurance Group
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částka v Kč
38 000

ZVLÁŠTNÍ PODĚKOVÁNÍ
✘ Mgr. Jiřímu Mikolášovi z Prahy – za fotografie zvířat
✘ Josefu Petricovi z Hodonína – za fotografie zvířat
✘ Miladě Čermákové, ředitelce ZUŠ Hodonín (do 31. 7.) za spolupráci při pořádání
akcí zoo
✘ Mgr. Josefu Ilčíkovi, řediteli ZUŠ Hodonín (od 1. 8. 2015) za spolupráci při
pořádání akcí zoo
✘ Pedagožkám a žákům výtvarného oboru ZUŠ za malování na obličej na akcích zoo
✘ Bc.A Matěji Mužíkovi a žákům LDO ZUŠ Hodonín za provedení živého betlému v zoo
✘ Vedení Zeleného domu pohody v Hodoníně, Zeleného domu pohody ve
Skalici a Domova Horizont v Kyjově, jejich klientům a pedagogům za výrobu
připínáčků na Den ptactva a upomínkových předmětů k Noci duchů.
✘ Členům Divadelního souboru Svatopluk Hodonín za účinkování na Strašidelné
noci aneb Noci duchů
✘ Členům OS Dračí úsvit za účinkování na Strašidelné noci aneb Noci duchů.

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

Adoptive parents and sponsors

SUMMARY

This year, as others before, the supporters could support some of their favourite
animals. Totally, there were 29 adoptions, many of them as a present to their
friends or relatives, the total contribution to animals' raising and comfort
amounted CZK 64,500. There were also some sponsors who donated to the
Zoo the total amount of CZK 35,455 and CZK 79,900 to the dog shelter. Furthermore, we accepted benefits in kind and sweets for children participating
in quizes and various events from five companies, numerous volunteers keenly
helped with various events. Many thanks to all of them, media partners and
all the others who helped us in whatever ways.
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EKONOMIKA ZOO V ROCE 2015
Věra Vejplachová
ekonom

Dotace a příspěvky
Hlavním zdrojem financování Zoo
Hodonín je neinvestiční příspěvek
zřizovatele, jímž je město Hodonín.
V roce 2015 nám zřizovatel poskytl
provozní příspěvek ve výši 9.452 tis.
Kč. Ten pokrývá 42,9 % celkových
neinvestičních nákladů organizace.
Dalším zdrojem financování zoo je
příspěvek od Ministerstva životního
prostředí ČR ( MŽP) ve výši 382 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, který byl
ve srovnání s rokem 2014 o 43 tisíc
korun nižší, byl řádně vyčerpán a plně
využit.
Celkové výnosy zoo v roce 2015 dosáhly výše 22 089 tis Kč. V procentuálním
vyjádření se v porovnání s předešlým
rokem zvýšily o 1,4 %. Tvořeny jsou
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, příjmy z reklamy,
příjmy za provozování autodopravy
a poplatky přijaté za psy v útulku.
V roce 2015 dosáhly výše 12.253 tis.
Kč a v porovnání s předešlým rokem
jsou o 2,7 % nižší. Pokles vlastních výnosů byl způsoben nižší návštěvností.
Soběstačnost zahrady (bez sponzorských darů) za uplynulý rok byla
55,6 %, v porovnání s rokem 2014
klesla o 7,2 %.
Celkové náklady zoo v roce 2015 dosáhly výše 22.030 tis. Kč.V porovnání
s rokem 2014 se zvýšily o 2,4 %.
Náklady na krmiva činily 1.820 tis. Kč
(včetně útulku pro psy), na energie
a vodu 1.2016 tis. Kč, na opravy 1.349 tis.
Kč a na spotřebu materiálu 1.354 tis. Kč.
Osobní náklady ( mzdy, zákonné zdravotní a sociální pojištění, náhrady za
nemocenskou, příspěvek na obědy,
pracovní oděvy, příspěvek na FKSP )
představují nejvýznamnější objem nákladů organizace. V roce 2015 dosáhly
11.785 tis. Kč.

INVESTICE V ZOO v roce 2015
V roce 2015 nám zřizovatel nepřidělil
žádné investiční prostředky.
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Z vlastních zdrojů jsme pořídili movitý
majetek ve výši 186 tis. Kč.

Náklady a výnosy za rok 2015 v tis. Kč
Hlavní činnost
Rok
Náklady celkem

Doplňková činnost

2014

2015

2014

2015

19 658

20 545

1 857

1 485

2 942

3 003

579

381

z toho:
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie

779

873

121

135

Opravy a udržování

687

1 284

63

65

Ostatní služby

1 555

1 703

117

119

Mzdové náklady

7 544

7 946

419

519

Zákon.sociál.pojištění

2 558

2 673

143

176

350

466

10

5

6

6

Zákon.sociál.náklady
Daně a poplatky
Odpisy DHM, DNM

6
2 381

2 048

Ostatní náklady

876

549

399

79

Výnosy celkem

19 625

20 408

2 155

1 681

9 789

8 991

z toho:
Výnosy ze vstupného
Výnosy z nájemného

647

550

Výnosy z prodeje zvířat

411

124

Výnosy z prodeje zboží

655

608

Výnosy z prodeje služeb

243

513

223

290

Výnosy ostatní

407

207

219

109

9 185

10 697

Dotace na provoz celkem
z toho - přísp.MŽP

391

382

8 725

9 453

781

862

HV před zdaněním

0

-137

278

196

HV po zdanění

0

-137

278

196

- přísp. zřizovatel
- účel.přísp.ostat
Rozpouštění transferů
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Stav zaměstnanců
2011

2012

2013

2014

2015

Přepoč.stav

35

33

33

35

36

Prům. mzda

18 385

19 351

19 841

18 958

19 595

Economy

SUMMARY

The main source of the Hodonín Zoo funding is its institutor - the municipality of Hodonín's non-investment contribution. In 2015 the operating
funds provided amounted CZK 9,452 thousand, which covers 42.9% of total
non-investment costs of the organization. Further source of funding is the
contribution provided by Ministry of the Environment of the Czech Republic
of CZK 382 thousand (CZK 43 thousand less than in the previous year). This
amount is assigned for breeding of endangered species of world fauna and
engagement of the Hodonín Zoo into the environment protection system in
CZ. The overall yields of the Zoo amounted CZK 22,089 thousand which is
an increase of 1.4% compared to 2014. They consist of the instituto's noninvestment contribution, contribution from Ministry of the Environment of the
Czech Republic, income from depreciations of assets and own revenues. Own
revenues in 2015 amounted CZK 12,253 thousand, which is 2.7% less compared to 2014. The drop in revenues, represented by admission charges, sale
of souvenirs, sale of animals, income from rents, advertising, road transport
service and dog shelter fees, was mainly caused by lower number of visitors in
2015. The total costs amounted CZK 22,030 thousand, 2.4% higher compared
to 2014. The personnel costs reached the amount of CZK 11,785 thousand.

Investments
The institutor did not allocate any investment funds in 2015. We purchased
movable assets in the total price of CZK 186 thousand from our own resources.
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TECHNICKÉ PRÁCE A ÚDRŽBA V ZOO
Rok 2015 byl pro středisko údržby
rokem náročným na plnění úkolů zaměřených na vytváření a dokončování
nových expozic a na opravy stávajících
objektů, zejména pavilonů, včetně
oprav a výměn technologického zařízení podle jednotlivých provozů.
Realizovány byly níže uvedené práce
a činnosti:
v areálu zoo
- zasíťování oddělovacího trubkového
hrazení venkovního výběhu mezi lvy
a tygry
- repase dřevěných informačních tabulí
v areálu zoo
- vymalování pavilonů velkých kočkovitých šelem, opic, akvárií, ptáků
a dále prostorů přípravny krmiv, šaten
pro zaměstnance, bufetů, pokladny
a sociálního zařízení pro návštěvníky
- oprava střešní konstrukce a výměna
střešní krytiny nad vstupním prostorem do pavilonu akvárií
- výměna filtrační jednotky vodní nádrže pro žraloky a nádrže pro přípravu
mořské vody
- instalace nové pojezdové nerezové
rampy a nového osvětlení nad vodní
nádrží se žraloky
- oprava elektrického ohradníku venkovního výběhu velkých kočkovitých
šelem a výběhu u zubra
- repase ocelových konstrukcí ve vnitřních a venkovních prostorách objektu
starý šelminec
- výroba nerezových napáječek pro
šelmy
- výroba ptačích hnízdicích budek a instalace nových expozic v pavilonech
nového a starého ptačince

- repase vodovodní jímky u venkovního výběhu lam
- obnova nátěrů akátových herních
prvků dětského hřiště
- instalace automatické regulace vytápění v pavilonu velkých kočkovitých
šelem
- výměna dřevěného oplocení venkovního výběhu vlků hřivnatých
- přestavba starého medvědince na
ubikaci pro šimpanze
- úprava terénu a pokládka panelů pro
odchovnu a karanténu ptáků
- rekonstrukce elektroinstalace v teráriích (pavilon velkých kočkovitých
šelem)
- výměna elektrokotle a zkorodovaných radiátorů v areálu zvaného zetka
v útulku pro psy
- oprava a výroba zateplených venkovních psích bud
- opravy a nátěry ocelových konstrukcí
u kotců pro psy
- vymalování vnitřních prostor správní
budovy
- vysekání náletových dřevin, sečení
travnatých ploch
- vývoz a pročištění sběrné jímky
a sběrných odtokových žlabů z kotců
dlouhodobě rozpracované akce (v řešení s odborem investic a údržby při
MÚ Hodonín)
- pavilon opic – kondenzace vody ve
střešní konstrukci a opadávání vnitřních stěrek zdiva
- přípravna – poruchy vnitřního a obvodového zdiva objektu ( chlaďák,
toalety, sprchy ženy)
- psí útulek – řešení porušených betonových podlah kotců včetně oprav
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rozpadávajících se sběrných odtokových žlabů
- pavilon velkých kočkovitých šelem –
opravy venkovních palisád ve výběhu
lvů a tygrů včetně pergol nad vstupy
do pavilonu
- řešení popraskaných bezpečnostních
skleněných tabulí ve venkovním výběhu tygra
Další činnost technického úseku
Na základě smlouvy o poskytování služeb prováděli řidiči technického úseku
zimní údržbu komunikací města Hodonína, a to podle „plánu zimní údržby“
na období let 2015/2016.
V součinnosti s výše realizovanými pracemi
se prováděly revize na elektrických
instalacích objektů. 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

K pravidelným činnostem technického úseku patří čištění jezírka
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vozidel, cejchování tachografů a zajištění pravidelných servisních prohlídek. V oblasti zahradní techniky byly
provedeny práce ve smyslu přípravy
techniky na sezonu.
Dále byly zajišťovány práce v rámci zoo
- r ozvozy a uskladnění krmiva, úklidové práce technického zázemí, vývozy
odpadů včetně zpracování a odeslání
hlášení o odpadech za rok 2015 do
systému ISPOP.
Péče o zeleň
Ve spolupráci s odborem investic
a údržby při MÚ Hodonín bylo provedeno posouzení zdravotního stavu
stromů v celém areálu zoo, včetně
zaměření polohy těchto stromů.
Ostatní práce:
- sečení travnatých ploch
- o zdravné prořezy stromů a keřů
v areálu zoo a v areálu U Červených
domků
- květinová výsadba

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
Za první pololetí roku 2015 byly evidovány celkem dva pracovní úrazy. Oba
byly lehčího rázu, takže si nevyžádaly
hospitalizaci zraněného ani pracovní
neschopnost. V rámci BOZP byla provedena následující školení:
- školení zaměstnanců v bezpečnosti
a ochraně zdraví při práci
- školení v rámci zdokonalování odborné způsobilosti profesionálních
řidičů
- školení řidičů referentů, seznámení
s návody pro obsluhu motorových
vozidel
- školení obsluh motorové řetězové
pily, obsluh křovinořezů a motorových sekaček
- školení obsluh TNS
Ze strany poskytovatele pravidelných

lékařských služeb byl proveden dohled
nad všemi pracovišti zaměstnavatele
bez zjištění jakýchkoli závad nebo
porušení předpisů. Dále byly zajištěny
pravidelné lékařské periodické prohlídky zaměstnanců ve smyslu požadavku prováděcí vyhlášky č. 79/2013
Sb.
V oblasti požární ochrany jsme nezaznamenali žádnou mimořádnou událost. V souladu s vyhláškou Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb. a průvodní
dokumentací výrobce byly provedeny
periodické tlakové zkoušky a údržba
hasicích přístrojů a hydrantů.
Provedli jsme školení zaměstnanců
o požární ochraně a proškolení preventisty o požární ochraně podle provádějící vyhlášky MV č. 246/2001 Sb.

Instalace nových slunečníků na terase pavilonu šelem
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K činnostem technického úseku patří i péče o zeleň v zoo

Technical work and maintenance

SUMMARY

The Construction and Maintenance Center focused on tasks related to creation and finalizing of new expositions and repairs of existing objects, mainly
pavilions, including repairs and replacement of technological equipment.
In accordance with the winter maintenance plan our technical staff carried
out maintenance of the municipal roads. They also performed revisions of
electrical installations in buildings, faults were continuously rectified.

Work safety and health protection
In 2015 we recorded two work injuries. Both of them were minor, without need
of medical treatment nor inability to work. There were five specialized safety
and protection trainings and regular medical checks of all the staff. There was
no fire emergency situation. We also carried out regular pressure tests and
maintenance of fire extinguishers and hydrants, staff fire protection training
including a fire prevention specialist.
89 | Výroční zpráva 2015 / The Annual Report 2015

ÚTULEK PRO PSY
Ing. Lenka Štursová
zooložka
Během roku 2015 útulkem prošlo
343 psů, z nichž 103 se podařilo vrátit původním majitelům, dalších 235
jich našlo majitele nové a bohužel pět
dalších uhynulo nebo muselo být ze závažných důvodů utraceno. Přitom 148
psů odchytila Městská policie přímo
v Hodoníně, zbylá zvířata pocházejí
z jiných měst a obcí.
Našemu útulku se ani v roce 2015
nevyhnuly nákazy. Letos to byla hned
začátkem roku parvoviróza. Naštěstí
ztráty zvířat byly díky včasné reakci
minimální. Pro jistotu jsme však všechny pejsky naočkovali kombinovanou
vakcínou. Zvýšila se tím sice částka, již
u nás noví majitelé za zvíře zaplatí, zato
ale mají jistotu, že jejich mazlíček bude
chráněn nejen proti vzteklině.
I letos jsme se setkali se vstřícností veřejnosti, která několikrát prokázala, že
jí osud opuštěných psů není lhostejný.
Svědčí o tom stálá základna „venčitelů“,
s níž se útulek může pochlubit. Někteří
z nich si pro pejsky chodí téměř každý
den, jiní podle svých možností. Dalším
důkazem zájmu jsou příznivci, kteří
nosí obyvatelům útulku krmivo, deky,
obojky a další potřebné věci. A to nejen
během akcí, jež na útulku pořádáme.
Mnozí prokázali svou účast, když se
u nás ocitlo štěně border kolie Vendulka. Fenečka měla natřikrát zlomenou
nohu, byla hubená, špinavá, plná kuliček
svízele a na těle měla několik ran, do
nichž hmyz stihl naklást vajíčka, a bylo
tak nutno odstranit z nich červy. Nikdo
ze zaměstnanců zoo nechápal, jak se

Oboustranná radost – pejsek má nového pána

čistokrevný milý psík mohl takto zbídačený ocitnout u řeky Moravy. Sami
policisté přiznali, že si ve chvíli nálezu
mysleli, že zvíře je mrtvé. Naštěstí se
podařilo Vendy zachránit a umístit do
rodiny, kde je o ni dobře postaráno. Díky
sbírce, která na záchranu štěněte byla
vypsaná, se Vendy dostalo nejlepší péče
na Klinice v Uherském Hradišti, specializující se na ortopedické problémy.
Dne 8. srpna jsme uspořádali Psí
odpoledne. Ti, kdo do areálu útulku
zavítali, se mohli nejen potěšit s jeho
čtyřnohými obyvateli, ale i zhlédnout
ukázky výcviku poslušnosti, dogdancingu a canisterapie či vyrobit hračku pro
pejsky. Na akci bylo možné prohlédnout
si výtvory ze soutěže Tričko pro útulek
a výstavu fotografií pejsků z útulku.
I přes velmi horké počasí si do útulku
našlo cestu kolem stovky návštěvníků.
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Opět jsme uspořádali tradiční „útulkovou“ akci Vánoce pro psí kamarády. Její
6. ročník se uskutečnil ve dnech 19. až
24. prosince, lidé však do útulku nosili
dárky před i po tomto termínu. Díky nim
je pro pejsky kromě dek, nerezových
misek, pelíšků, hraček, pamlsků, antiparazitik apod. připraveno 370 masových
konzerv a 3,4 tuny granulí. Cenné jsou
i finanční příspěvky v celkové výši Kč
a hlavně to, že hned osm pejsků obměkčilo srdce stejného počtu účastníků
předvánoční akce, kteří si je odvedli
a poskytli jim nový domov. Všichni ti,
kteří v adventním a vánočním čase do
útulku přišli, a pokaždé jich bývá kolem
tisíce, si za svou přízeň a pomoc zvířatům, jež se ocitla v nouzi, zaslouží naše
velké poděkování. I když nejhezčím
dárkem pro nás všechny by bylo, kdyby
chovatelé byli zodpovědní a takových
zařízení jako je to naše, nebylo vůbec
zapotřebí.

Dog shelter

O venčení pejsků se starají i dobrovolníci

SUMMARY

In 2015 the shelter took on 343 dogs, 103 of them were returned to their owners,
235 found a new home and five died or had to be put down because of their
trgiclly ill health. 148 dogs were captured by the municipal police in Hodonín,
others came from various other parts of the district. 2015 was not exceptional
as to infections - parvovirosis at the beginning of the year, however, due to our
instant reaction the losses were negligible. Our dogs were treated with a combined vaccine. Again, we were pleased by general public who proved that they are
not indifferent about fate of the dogs. Many people visit the shelter nearly daily
to walk the dogs, others bring them food, blankets, collars, etc. We organized
a charity financial collection which helped to save a border collie puppy we got
injured and in a very poor condition. The puppy received the best possible care at
a clinic in Uherské Hradiště specialized in orthopedic defects. On 8 August we had
a Dog Afternoon, a hundred of participants had a chance to see demonstrations
of obedience training, dogdancing and canis therapy, make toys for dogs or see
results of the T-shirt for Dog Shelter contest and shelter inhabitants photos. We
also had about a thousand visitors at the event called Christmas for our Dog
Friends. They brought stainless bowls, lairs, toys, dainties, meat tins, granules
and financial contributions. Eight dogs found a new home and owners.
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Surikata
Suricata suricatta
Foto: Václav Šálek

