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Vážené dámy, vážení pánové, milí přátelé,

tak jako každý rok v tomto čase i letos se vám 
do rukou dostává výroční zpráva hodonínské 
zoo . Rád bych se v ní ohlédl za právě uply‑
nulým rokem a pokusil se zamyslet nad tím, 
čeho se nám během něj podařilo dosáhnout 
a v čem naopak budeme muset ještě napřít 
své síly .
Rok 2016 byl v naší zoo ve znamení velkých 
změn provázených stavební činností, stěho‑
váním zvířat a také omezením prohlídek části 
expozic . Vedle běžných oprav stájí či výměn 
hrazení u výběhů zvířat jsme hlavní pozornost 
zaměřili na rekonstrukci pavilonu akvárií, 
kde jsme už v polovině roku mohli našim ná‑
vštěvníkům představit zcela novou expozici 
žraloků obohacenou o korálový útes a desítky 
nových zajímavých ryb . Novou podobu dosta‑
lo i akvaterárium . Kromě odstranění všech 
tamních technických problémů se nám ke 

spokojenosti návštěvníků podařila i obměna 
rostlinstva a části zvířat . Tyto i některé další 
úpravy pavilonu přinesly podstatné zlepšení 
podmínek zvířat, zatraktivnění expozic a tím 
i zvýšení prestiže naší zoo .
Největší akcí roku však byla oprava střechy 
pavilonu primátů . I ta si vynutila ‑ tentokrát 
daleko složitější ‑ přesuny zvířat a na dobu 
čtyř měsíců i uzavření pavilonu . Dnes s ra‑
dostí můžeme konstatovat, že primáti, z nichž 
část jsme umístili ve třech spřátelených zoo, 
se mohou těšit na novou zateplenou stře‑
chu, více přirozeného světla a v neposlední 
řadě i novou výzdobu expozic v podobě iluze 
deštného pralesa, kterou jim zprostředkoval 
náš spolupracovník, malíř Petr Přikryl . Nyní 
očekáváme zlepšení kondice a pohody zvířat 
včetně možnosti úspěšných odchovů i dovozu 
nových živočišných druhů .
Přestože v souvislosti s těmito dvěma akcemi 
došlo k  všeobecnému omezení komfortu, 
můžeme se pochlubit letošní návštěvností . 
Ta se v roce 2016 zastavila na čísle 161 934, což 
představuje historický rekord a pro nás velké 
zadostiučinění . Přesto ve srovnání s jinými 
českými zahradami jsme v počtu návštěvníků 
někde v druhé polovině . Ovšem posuzovat 
význam zoo jen podle něj by bylo neférové, 
zvláště když podmínky jednotlivých zoo jsou 
nesrovnatelné . K  lepšímu porovnání může 
posloužit index velikosti sídla zoo versus 
počet návštěvníků . U Hodonína jde o jejich 
více než šestinásobek, přičemž líp je na tom 
už jen Zoo Zlín‑Lešná . Při takovémto vyhod‑
nocení zjistíme, že hodonínská zoo vlastně 
patří k těm nejúspěšnějším, dokonce mezi 
Top tři zahrady České republiky .
Spokojeni můžeme být i s dalším zajímavým 
ukazatelem, jímž je procento soběstačnosti . 
I v tomto srovnání zastáváme jedno z před‑
ních míst v žebříčku českých zoo, neboť naše 
soběstačnost činí 61,54 procenta .

SLOVO ŘEDITELE
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Dear Ladies, dear Gentlemen, dear friends,
As every year in this time you are holding 
another Annual Report of the Hodonín Zoo. 
I would like to take this opportunity to look 
back to the last year and consider our achieve-
ments as well as points to be improved in the 
following period.
2016 was a year of grand changes in our Zoo, 
they were accompanied by building activities, 
moving animals and some restrictions for the 
visitors who could not see all the displays. Be-
sides routine repairs of stables or new fencing 

the main attention was paid to rebuilding of the 
aquarium pavillion where we were able to offer 
our visitors a brand new coral reef with sharks 
and tens of other interesting fishes. There were 
numerous improvedements in aqua-terrarium, 
too. We not only eliminated all the technical 
issues but also pleased our visitors by new 
plants and some animals as well. These and 
some other adaptations in the pavillion have 
brought improvement of animals' lives, more 
attractive displays and overally higher prestige 
of our Zoo.

Pochlubit se máme čím i v chovatelské oblas‑
ti . Díky dílčím opravám a zlepšení chovných 
standardů jsme si mohli dovolit obohatit ko‑
lekci savců umístěných v zadní části zahrady 
o nové druhy . Z Anglie jsme si tak přivezli tři 
samice jelenů barasinga a dvě samice oryxe 
arabského ze Švýcarska, přičemž plánujeme, 
že obě feminní skupiny v brzké době doplníme 
samci .
S  radostí jsme také přivítali řadu mláďat, 
ať už šlo o dva přírůstky u zeber Chapma‑
nových, mládě kočkodana zeleného, adaxe 
nubijského, přímorožce šavlorohého, sitatung 
západoafrických či u lam krotkých . Dařilo se 
také v ptačí říši, kde jsme zaznamenali i dva 
historické prvoodchovy, a to u páru leskoptve 
purpurové či satyra Temminckova . Mláďata 
však byla i u řady dalších druhů, včetně páru 
sovy pálené, který odchoval hned devět ptá‑
čat pro repatriaci do přírody prostřednictvím 
Záchranné stanice pro volně žijící živočichy 
v Bartošovicích na Moravě .
Samozřejmě nám záleží i na celkovém do‑
jmu z naší zahrady, proto dbáme o zahradní 
architekturu a  chceme zlepšovat i  gastro 
služby . Právě v nich máme jisté rezervy, kte‑
ré bychom chtěli napravit . Proto hodláme 

pilně pracovat na zlepšení těchto služeb 
a odstranění všech nedostatků . Už v příštím 
roce bychom rádi zprovoznili například nový 
stánek s občerstvením . Pracujeme také na 
přípravě odpočinkových míst a dalších prvků, 
které přispějí k větší pohodě zvířat i našich 
návštěvníků .
Na závěr mi dovolte, abych poděkoval našemu 
zřizovateli, městu Hodonín, v čele se staros‑
tou panem Milanem Lúčkou a garantem naší 
zoo Mgr . Ladislavem Ambrozkem, za finanční 
i morální podporu, jíž se nám dostává i od 
Ministerstva životního prostředí ČR . Upřímné 
poděkování si zaslouží i naši sponzoři, dárci, 
přátelé a spolupracovníci . Zapomenout ne‑
smím ani na své kolegy, kteří se starají o chod 
organizace a svým usilím napomáhají tomu, 
že Zoo Hodonín stále patří k nejoblíbenějším 
turistickým cílům na jižní Moravě .
 

Mgr . Martin Krug
ředitel Zoo Hodonín

THE DIRECTOR’S WORDS
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The most demanding project of the year was 
repair of primate pavillion roof, though which 
required rather complex shifts of the animals 
and eventually closing the pavillion for four 
months. Today, we can proudly say that the 
primates who found temporary homes in three 
associated zoos will get a new, insulated roof, 
more natural light and new decorations, par-
ticularly illusion of a rain forest painted by Petr 
Přikryl, a painter we have a long-term coopera-
tion with. We expect improved physical fitness 
and comfort of our animals including success 
in rearing and imports of new animal species.
Even though these two projects generally 
meant discomfort, we can proudly mention visi-
tor numbers in this year. In 2016 it was 161,934 
who passed the Zoo gate, which is a historical 
record and great satisfaction for us. Compared 
to other Czech zoos we are in the second part of 
the list, however we do realize that the individ-
ual conditions are incomparable and therefore 
we cannot measure a zoo importance only by 
this number. A fairer comparison is offered by 
city size index versus number of visitors. In case 
of Hodonín it is over sixfold higher as many, and 
it is only the Zlín-Lešná Zoo which has better 
numbers. Taking this fact in consideration we 
will see that the Hodonín Zoo is one of the most 
successful ones, it ranks among the Top three 
in the Czech Republic.
There is one more interesting indicator which 
makes us satisfied - self-sufficiency percent-
age. In this comparison we hold one of the top 
positions in the list of Czech zoos, too, as our 
self-sufficiency is 61.54%.
Another area we can be proud of is breeding. 
Thanks to sectional repairs and improvement 
of breeding standards we could afford enrich-
ment of our collection of mammals located 
in the rear zoo area by some new species. We 
have imported three females of barasingha 
(Rucervus duvaucelii) from England and two 
females of Arabian oryx (Oryx leucoryx) from 
Switzerland. These two feminine groups are 
planned to be soon completed by males.
We were also very pleased by a  number of 

young offsprings: two of Chapman’s zebras, 
green monkey, addax, scimitar oryx, sitatungas 
or llamas. We succeeded in the realm of birds 
with two historical prime rearings (purple star-
lings and Temminck’s tragopan). There were 
youngs with numerous other species including 
barn owl (the couple reared nine fledgelings to 
be let to wildlife through Rescue Station for Wild 
Animals in Bartošovice na Moravě).
We are extremely keen in the overall look of 
the Zoo and therefore we care for landscape 
gardening and we wish to improve gastronomic 
services provided in the Zoo where we definitely 
have certain space for improvement. Next 
year, we would like to open a new stand with 
refreshment. We are also working on prepa-
ration of new rest areas and other elements 
which should contribute to better comfort of 
the animals as well as our visitors.
Finally, let me express my thanks to our institu-
tor, the municipality of Hodonín, headed by lord 
mayor Mr. Milan Lúčka, and the guarantor of 
our Zoo Mgr. Ladislav Ambrozek as well as other 
members of the town representatives for their 
financial and moral support. Many thanks also 
to the Zoo employees who help to make it one 
of the most popular tourist destinations in the 
region of South Moravia.

Mgr. Martin Krug
Hodonín Zoo director
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Savci
Na úseku kočkovitých šelem jsme v roce 
2016 nezaznamenali žádné nové pří‑
růstky . Uskutečnili jsme dva transporty 
mláďat tygrů ussurijských (Panthera tigris 
altaica), kteří se u nás narodili v předcho‑
zím roce . Jedno mládě odcestovalo do 
Zoo Kolín nad Rýnem v SRN a druhé jsme 
přesunuli do Zoo Praha . Oba transfery 
se uskutečnily na základě doporučení 
koordinátora chovu tygrů ussurijských 
(Panthera tigris altaica) .
U lvů a jaguárů v tomto roce žádné vý‑
znamné změny nebyly .
Vedení zoo rozhodlo, že v  budoucnu 
ukončíme chov rysa ostrovida (Lynx lynx) . 
V  současné době chováme pouze dva 
samce pro expoziční účely .
V roce 2016 se nezdařil odchov mláďat 
vlka hřivnatého (Chrysocyon brachyurus) . 
Pár sice přivedl na svět dva potomky, ale 
oba během několika dní rodiče zakousli . 
O  to milejším překvapením bylo, když 
chovatel dne 25 . 12 . objevil krásný vá‑
noční dárek v podobě tří mláďat . Snad 
je hřivnáči tentokrát i zdárně odchovají .
U tamarínů pinčích (Saguinus oedipus) 
jsme zaznamenali dva porody . Začátkem 
března se narodila dvojčata, v říjnu pak 
trojčata, z nichž ale jedno přežilo pouze 
několik dní . Vzhledem k tomu, že jsme na 
základě doporučení koordinátora chovu 

pro tento druh dovezli novou chovnou sa‑
mici, další, říjnový porod stávající samice 
jsme již neplánovali . U tamarínů se však 
na výchově potomstva podílejí oba rodiče 
i  mláďata z  předchozího vrhu . Nebylo 
tedy možné otce ihned od rodiny oddělit . 
Výsledkem jeho setrvání však bylo nežá‑
doucí další nakrytí a zabřeznutí samice . 
Porod proto stará samice absolvovala 
už v oddělené ubikaci pouze s potomky 

CHOVATELSKÁ ČINNOST V ROCE 2016

Přímorožec arabský (Oryx leucoryx)
– nový druh v Zoo Hodonín

Bc . Jiří Ingr, zoolog
Ing . Lenka Štursová, zooložka

Ke dni 31 . 12 . 2016 Zoologická zahrada Hodonín chovala 808 kusů zvířat 
v 243 druzích . Největší zastoupení jak v počtu druhů, tak v počtu kusů 

mají zástupci ryb, následují ptáci a savci .
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Jelen barasinga (Cervus duvaucelii) – nový druh v Zoo Hodonín
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Do stádečka zeber Chapmanových
(Equus quagga chapmanni) přibyla letos dvě mláďata

z předchozího vrhu, kteří jí s odchovem 
pomáhají . Samce jsme již spojili s novou 
samicí . Jejich vzájemné sbližování bylo 
poměrně klidné a dnes jsou spokojenou 
a harmonickou dvojicí . Doufáme, že se 
od nich brzy dočkáme nových, geneticky 
cenných přírůstků .
Mláďaty nás tradičně obdařila i skupina 
tamarínů žlutorukých (Saguinus midas), 
jedna dvojčata přišla na svět v květnu 
a druhá v listopadu .
Podařilo se nám odchovat dalšího kočko‑
dana zeleného (Chlorocebus sabaeus) a le‑
mura černého (Eulemur macaco macaco) . 
Kočkodani nás tentokrát potěšili samičkou, 
zatímco u lemurů se narodil samec .
U lam krotkých (Lama glama) se narodila 
sice tři mláďata, ale pouze jediné se po‑
dařilo i odchovat . Jedno se přidusilo při 
porodu a další jsme museli utratit kvůli 
špatně vyvinutému močovému ústrojí .
K dvojnásobné radostné události začát‑

kem léta došlo i u zeber Chapmanových 
(Equus quagga chapmanni) . Těm se poda‑
řilo odchovat klisnu a hřebce .
V říjnu jsme z anglické zoo Whipsnade 
přivezli tři samice barasingů (Cervus 
duvaucelii) . Jedna si však několik dní po 
příjezdu zlomila nohu a to tak nešťastně, 
že musela být utracena . Zbylé dvě laně se 
dobře aklimatizovaly a užívají si prostor‑
ného výběhu po zubrech, který byl ještě 
rozšířen o prostor po odstraněném kopci 
z navážky a obohacen o novou stáj . V roce 
2017 plánujeme dovézt nepříbuzného 
samce z Polska .
Těsně před Vánocemi jsme začali s cho‑
vem nového druhu antilop, a to přímo‑
rožce arabského (Oryx leucoryx) . Zatím 
máme dvě samice ze Zoo v Curychu, které 
bychom rádi v brzké době doplnili sam‑
cem ze Zoo Bratislava . Tento nejmenší 
druh přímorožce v  hodonínské zoo je 
zařazen v programu EEP, takže jeho chov 
řídí koordinátor .
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Samice kočkodana zeleného (Chlorocebus sabaeus) Oša s mládětem
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První mládě v nové skupince adaxe nubijského (Addax nasomaculatus)

Mláďata tamarína pinčího (Saguinus oedipus)

Úhynem samice Kimberley u nás skončil chov
vari černobílého (Varecia variegata)

Dvě nové samice klokana rudého (Macropus rufus)

Pravidelné odchovy zaznamenáváme
i u tamarínů žlutorukých (Saguinus midas)

Ze tří mláďat u lam krotkých 
(Lama glama) se podařilo odchovat jen jedno
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Mládě sitatungy  západoafrické (Tragelaphus spekii gratus)

Mládě lemura černého (Eulemur macaco macaco)

Přírůstky se pravidelně objevují i u koz kamerunských (Capra hircus)

Mládě přímorožce šavlorohého (Oryx dammah)
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Antilopa losí (Taurotragus oryx)
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Eklektus různobarvý (Eclectus roratus)

Ptáci
U ptáků bylo letos hlavním cílem doplnit 
liché jedince a  rozšířit kolekci o  nové 
atraktivní a zajímavé druhy . Mezi nejcen‑
nější ptačí přírůstky patří naše historické 
prvoodchovy satyra Temminckova (Tra-
gopan temminckii) a leskoptve purpurové 
(Lamprotornis purpureus) .
Významnější odchovy jsme zaznamenali 
i u mandelíka hajního (Coracias garrulus) 
a loskutáka posvátného (Gracula religiosa) .
Odchovy nás potěšily i běžné druhy ptáků: 
papoušek vlnkovaný (Melopsittacus undu-
latus), bažant diamantový (Chrysolophus 
amherstiae), kachnička karolínská (Aix 
sponsa), rýžovník šedý (Padda oryzivora), 
zebřička pestrá (Taeniopygia guttata), páv 
korunkatý (Pavo cristatus), korela chocho‑
latá (Nymphicus hollandicus) a další .
V kolekci sov se nám letos podařilo opět 
rozmnožit sovy pálené (Tyto alba), které 
jsme předali do Záchranné stanice pro 
volně žijící živočichy v Bartošovicích, kde 

byli po několikatýdenní přípravě vypuš‑

těni do volné přírody . Celkem jsme takto 

předali devět odchovaných mláďat .

Chovná samice sovy pálené (Tyto alba)
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Labuť černá (Cygnus atratus)– nový druh v Zoo Hodonín
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Letos jsme získali mladého samce
sovice sněžní (Nyctea scandiaca)

Mandelík hajní (Coracias garrulus) i letos odchoval mláďata

V roce 2016 jsme rozšířili ptačí kolekci 
o pět nových cenných druhů . Jsou jimi 
sojkovec rezavokřídlý (Dryonastes ber-
themyi) ze Zoo Praha, kur bambusový 
(Bambusicola thoracica) ze Zoo Ostra‑
va, snovatec madagaskarský (Foudia 
madagascariensis) ze Zoo Kolín nad 
Rýnem, turako Schalowův (Tauraco 
schalowi) ze soukromého chovu a labuť 
černá (Cygnus atratus) ze Zoo Zlín .
Dále jsme získali nového samce sovice 
sněžní (Nyctea scandiaca) . Ten nahradil 
stávajícího samce, jenž byl s naší samicí 
příbuzný, a tudíž pro chov v naší zoo 
nevhodný .
U některých druhů jsme záměrně chov 
ukončili . Patří mezi ně zebřička pestrá 
(Taeniopygia guttata), kanár domácí 
(Serinus canaria), rýžovník šedý (Lon-
chura oryzivora) a amadina diamantová 
(Stagonopleura guttata) .
U  ptáků došlo i  k  několika úhynům . 
Nevyskytly se však u vzácných druhů 
či jedinců, kteří by nějakým výrazným 
způsobem ovlivnili naši druhou skladbu 
nebo množství odchovávaných mláďat .
Nadále budeme dělat vše pro to, aby 
se v naší zahradě rozšiřovala kolekce 
sojkovců . Ti patří v současnosti mezi 
jedny z  nejvzácnějších druhů ptáků 
v evropských chovech . Naše zahrada 
momentálně chová šestici těchto 
jedinečných ptáků ve třech druzích . 
Abychom právě pro ně uvolnili prosto‑
ry, ukončili jsme chov výše uvedených 
méně významných druhů ptáků .
V příštím roce budeme opět pokračovat 
v doplňování lichých jedinců a postup‑
ném systematickém rozšiřování chovu 
ptáků tak, aby byla naše kolekce na 
jedné straně hodnotná po chovatelské 
stránce a na druhé straně co možná 
nejatraktivnější pro návštěvníky .
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Ozdobou expozice zvané bažantnice je bažant diamantový (Chrysolophus amherstiae)
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Teju žakruarú (Tupinambis teguixin)

Létavka listová (Polypedates dennysii)

Plazi
Na úseku plazů jsme ukončili chov korá‑
lovky sedlaté (Lampropeltis triangulum) . 
Důvodem byly zdravotní komplikace i ne‑
vhodné podmínky pro její chov . Terária 
v  pavilonu šelem jsou poměrně malá, 
nelze v nich udržet potřebnou vlhkost 
a často se přehřívají . Na přelomu roku 
jsme proto provedli rekonstrukci tamní 
elektroinstalace včetně topení a osvětle‑
ní . Během roku jsme pak upravili několik 
terárií pro chov zástupců hmyzu, právě 
na úkor plazů .
Želvu ostruhatou (Centrochelys sulcata), 
již jsme chovali v zázemí, jsme předali 
do Zoo Ostrava . Zvíře u nás bylo depo‑
nováno ze Zoo Plzeň a  se souhlasem 
jejího vedení jsme je přemístili do nově 
otevřeného výběhu v Ostravě .

Obojživelníci
U obojživelníků nedošlo k žádným změ‑
nám . Jsou zastoupeni dvěma druhy žab 
a návštěvníci je najdou v pavilonu akvárií .
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Ryby
V této skupině zvířat se udály četné změny . 
Tou největší bylo dokončení rekonstrukce 
nádrže žraloků . Kromě změn v zázemí 
akvária jsme nechali vystavět korálový 
útes a osadit nádrže mnoha druhy ryb . 
Za všechny vyjmenujme hejno bodloků 
žlutých (Zebrasoma flavescens), par‑
movců skvělých (Pterapogon kauderni), 
kranasů zlatých (Gnathanodon speciosus), 
pár rybky s nezvyklým názvem akilolo 
(Gomphosus varius) a za jednotlivce napří‑
klad ostence zlatolemého (Xanthichthys 
auromarginatus) . Celkem v  nádrži žije 
přes sto kusů ryb .
Ryby z nejmenšího mořského akvária 
jsme přemístili do nově zařízené nádr‑
že žraloků a  vrátili se k  chovu krásné 
dravé ryby, perutýna ohnivého (Pterois 
volitans) . 
V reefovém akváriu si mohou návštěvníci 
nově prohlédnout hlaváče okinawské (Go-
biodon okinawae) . Jedná se o malé žluté 
rybky často odpočívající na korálech . 
Novinkou jsou i bodlok olivový (Acanthu-

rus olivaceus) nebo slizoun pruhovaný 
(Salarias fasciatus) .
Kvůli nutné rekonstrukci akvaterária 
jsme byli nuceni přemístit zvířata do zá‑
zemí . Bohužel několika z nich se to stalo 
osudným: v  provizorních podmínkách 
uhynula . Tak tomu bylo například u anté‑
novce červenoocasého (Phractocephalus 
hemiliopterus), krásné velké ryby, která 
byla konkurencí i pro samici kajmánka 
trpasličího (Paleosuchus palpebrosus) .
Jakmile jsme rekonstrukci dokončili, 
obměnili jsme rostliny a vrátili zpět vět‑
šinu zvířat . O zástupce anténovců však 
návštěvníci nepřijdou, ba naopak v nádrži 
jsou nyní hned dva . Jeden bez určení 
poddruhu a druhý anténovec mřížovaný 
(Perrunichthys perruno) . Novými obyvateli 
jsou i dva pangasi spodnoocí (Pangasia-
nodon hypophthalmus) .
Paryby
Po několika měsících úprav a rozšiřování 
technologie k úpravě vody v zázemí jsme 
se vrátili k chovu žraloka černoploutvého 
(Carcharhinus melanopterus) .

Pangas spodnooký (Pangasianodon hypophthalmus)
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Bodlok olivový (Acanthurus olivaceus)

Klipka hrotcová (Heniochus acuminatus)

Bodlok žlutý (Zebrasoma flavescens)

Krunýřovec (Ancistrus sp.)

Bodlok bezrohý (Naso lituratus)
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Žralok černoploutvý (Carcharhinus melanopterus)

Tlamovec Duboisův (Tropheus duboisi)

Perutýn ohnivý (Pterois volitans)

Tlamovec čelnatý (Cyphotilapia frontosa)

Klaun očkatý (Amphiprion ocellaris)
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Strašilka australská (Extatosoma tiaratum)Bezobratlí
V jedné nádrži jsme ukončili chov rybek 
z jezera Malawi a nahradili je bezobratlý‑
mi živočichy, konkrétně tzv . Halloweenem 
kraby (Gecarcinus quadratus), zajímavě 
zbarveným cca osmicentimetrovým 
živočichem .
Dalšími přírůstky jsou opětovně vysta‑
vené strašilky australské (Extatosoma 
tiaratum) a  nově pořízené pakobylky 
rohaté (Baculum extradentatum) .
Kuriózním přírůstkem se stal štír, jejž 
nalezla v  zavazadle žena po návratu 
z dovolené . Dopravila jej k nám městská 
policie a nyní je držen v zázemí . Měli jsme 
obavy, zda v zajetí přežije . Na omezený 
životní prostor a změnu podmínek však 
reagoval dobře . Důležité pak bylo, že se 
nám jej podařilo „rozkrmit“ .
Jelikož jsme provedli rekonstrukci nádrže 
žraloků, vznikl tam prostor i pro korály . 
Mezi nové přírůstky patří například Si‑
nularia, Fungia, Xenia, Montipora foliosa 
a Montipora . Do velké nádrže přibylo i 12 
kusů ježovek diadémových (Diadema se-
tosum) . Některé z korálů uhynuly, neboť 
velké ryby, jichž se v  nádrží pohybuje 
velké množství, je často shodily z místa 
vhodného pro jejich růst na dno, kde se 
nevyrovnaly s nedostatkem světla .

Halloween krab (Gecarcinus quadratus)

Hadice olivovězelená (Ophiarachna incrassata)

Pakobylka rohatá (Baculum extradentatum)
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As of 31 December 2016 we kept 808 individual animals in 243 species in the Hodonín Zoo. The 
best represented are fishes, followed by birds and mammals.
There were no new cubs in the family of felines this year, quite the opposite, we organized 
two transports of last-year’s cubs of Amur tigers (Panthera Tigris altaica). Both transfers - to 
Colon (Germany) and the Prague Zoo - occurred upon recommendation of the species breeding 
coordinator. Rearing of maned wolf (Chrysocyon brachyurus) failed this year. Although the couple 
beget two puppies, the parents bit them to death. We registered two births of cotton-top tamarins 
(Saguinus oedipus), twins in March and triplets in October, one of them survived just a couple of 
days, though. We also have sucklings from the group of red-handed tamarins (Saguinus midas), 
the first twins were born in May, the other in November. We also have a young green monkey 
(Chlorocebus sabaeus) and black lemur (Eulemur macaco macaco). There were three foals of 
llama (Lama glama), unfortunately just one of them survived. We are also happy about two foals 
of Chapman’s zebras (Equus quagga chapmanni), a mare and stallion.
We imported three females of swamp deer (Cervus duvaucelii) from Whipsnade, England. One 
of them broke her leg soon after arrival and had to be destroyed. We are planning to import an 
unrelated male from a Polish zoo in 2017.
Before Christmas we brought a new species of antelope - Arabian oryx (Oryx leucoryx) - two 
females from the Zurych Zoo shoud soon be completed by a male from the Bratislava Zoo.
Our most precious bird additions are our prime rearings of Temminck’s tragopan (Tragopan 
teminckii) and Purple glossy starling (Lamprotornis purpureus). Among many other rearings 
the most significant of them include European roller (Coracias garrulus) and Hill mynah (Gracula 
religiosa).
The collection of owls was enriched by chicks of common barn-owl (Tyto alba) which were 
repatriated to wildlife through the Rescue Station for Wild Animals in Bartošovice.
This year, our collection of birds was expanded by five new precious species: chesnut-winged 
lauhing thrush (Dryonastes berthemyi), Chinese bamboo partridge (Bambusicola thoracica), Red 
fody (Foudia madagascariensis), Schalow’s-turaco (Tauraco schalowi) and black swan (Cygnus 
atratus). Furthermore, we gained a new male of Snowy owl (Nyctea scandiaca) who replaced 
the previous male relative of our female. We finished breeding of four species. Several birds died, 
none of them was of precious species.
In the group of reptiles we finished breeding of pueblan milk snake (Lampropeltis triangulum) 
and moved African spurred tortoise (Centrochelys sulcata) which was kept in the rear to the 
Ostrava Zoo.
The situation with amphibians is the same as in the previous year. However, there are some 
changes with the fishes. Major of them is finalization of shark tank rebuilding where we built 
a coral reef and planted the tank with many other fish species. To mention at least some of them 
we can name yellow tangs (Zebrasoma flavescens), Bangaii cardinalfish (Pterapogon kauderni) 
or golden trevallies (Gnathanodon speciosus). There is over a hundred of fish in the tank.
We restored breeding of common lionfish (Pterois volitans).
In the reef aquarium the visitors can see Okinawa gobies (Gobiodon okinawae), orange shoulder 
tangs (Acanthurus olivaceus) or Lawnmower blennies (Salarias fasciatus). For the reason of 
reconstruction some of the animals had to be moved to the rear areas, the negative impact of 
which was death of redtail catfish (Phractocephalus hemiliopterus).
We also restored breeding of blacktip reef shark (Carcharhinus melanopterus). After the tank 
reconstruction there is a space for corals and 12 pieces of diadema setosums.
We terminated breeding of the Malawi Lake fish and replaced them by other invertebrates as 
Haloween crabs (Gecarcinus quadratus). Other novelties are reintroduced extatosoma tiaratums 
and brand new baculum extradentatums.

SUMMARY
Breeding
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PŘEHLED JEDNOTLIVÝCH 
DRUHU ZVÍŘAT CHOVANÝCH 
V ROCE 2016

SAVCI - Mammalia
Název Species stav 

k 1. 1. 2016
narození 

Birth
příchod
Arrival

úhyn
Death

odchod
Departure

stav 
k 31. 12. 2016

adax 
Addax nasomaculatus

EEP, ISB, RDB=CR, 
CITES=I 1 .2 0 .1 0 .1 0 .1 1 .3

antilopa losí
Taurotragus oryx RDB=LC 0 .2    0 .2

barasinga
Rucervus duvaucelii ISB,RDB=VU,CITES=I  0 .3  0 .1 0 .2

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 1 .0    1 .0

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

klokan rudokrký
Macropus rufogriseus RDB=LR 1 .2   1 .2

klokan rudý
Macropus rufus ESB,RDB=LR 1 .3 0 .2 0 .1 0 .2 1 .2

kočka domácí
Felis catus  0 .3   0 .3

kočkodan zelený
Chlorocebus sabaeus RDB=LC 2 .4 0 .1  0 .1 2 .4

koza domácí ‑ kamerunská
Capra hircus 3 .4 2 .1  1 .0 3 .0 2 .5

koza šrouborohá
Capra falconeri heptneri EEP,RDB=CR,CITES=I 0 .2  1 .0 0 .2  1 .0

králík domácí
Oryctolagus cuniculus v. edulis 1 .2     1 .2

lama krotká
Lama glama 2 .5 1 . 0 . 1  1 .1 0 . 3 . 1 2 .2

lemur černý
Eulemur macaco EEP,ISB,RDB=VU,CITES=I 2 .4 1 .0   3 .4

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

morče domácí
Cavia porcellus 1 .1     1 .1

oryx jihoafrický
Oryx gazella RDB=LC 2 .0    2 .0

osmák degu
Octodon degus RDB=LR 1 .1   1 .1

ovce domácí ‑ kamerunská
Ovis aries aries 0 .5    0 .5

27 | Výroční zpráva 2015 / The Annual Report 2015



Zoologická zahrada Hodonín / Zoological Garden Hodonín | 28

Název Species stav 
k 1. 1. 2016

narození 
Birth

příchod
Arrival

úhyn
Death

odchod
Departure

stav 
k 31. 12. 2016

ovce domácí ‑ ouessantská
Ovis aries aries 0 .5     0 .5

pes domácí
Canis familiaris 0 .1     0 .1

přímorožec arabský
Oryx leucoryx EEP,ISB,RDB=EN,CITES=I  0 .2  0 .2

přímorožec šavlorohý
Oryx dammah

EEP,ISB,RDB=EW,CI‑
TES=I 1 .2 0 .1   0 .1 1 .2

rys karpatský
Lynx lynx carpaticus

ESB,CROH=SOH,R‑
DB=NT 1 .0     1 .0

rys ostrovid
Lynx lynx

ESB,CROH=SOH,R‑
DB=NT 1 .0     1 .0

sitatunga západoafrická
Tragelaphus spekii gratus ESB,RDB=LC 3 .5 1 .0  3 .3 2 .0 0 .3

surikata
Suricata suricatta RDB=LR 3 .2   1 .0 2 .2

šimpanz
Pan troglodytes ESB,RDB=EN,CITES=I 2 .3    1 .0 1 .3

tamarín pinčí
Saguinus oedipus EEP,ISB,RDB=CR,CITES=I 4 .1 2 . 0 . 2 0 .1 0 . 0 . 1 1 .0 5 . 2 . 2

tamarín vousatý
Saguinus imperator subgrisescens EEP,ISB,RDB=LC 0 .2    0 .2

tamarín žlutoruký
Saguinus midas ESB,RDB=LC 6 .1 0 . 0 . 4  2 .0 4 . 1 . 4

tygr ussurijský
Panthera tigris altaica EEP,ISB,RDB=EN,CITES=I 3 .1   2 .0 1 .1

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 0 . 0 . 3  0 . 0 . 2 1 . 1 . 3

zebra Chapmanova
Equus quagga chapmanni RDB=LC 1 .3 1 .1  2 .4

PTÁCI - Aves
amadina diamantová
Emblema guttata RDB=NT 0 . 0 . 4  0 . 0 . 1 0 . 0 . 3

amadina Gouldové
Chloebia gouldiae RDB=EN 1 .2  0 .1 1 .1

amazoňan haitský
Amazona ventralis RDB=VU  0 .1  0 .1

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

ara vojenský
Ara militaris ISB,RDB=VU,CITES=I 1 .1     1 .1

ara zelenokřídlý
Ara chloroptera RDB=LC 1 .1   1 .1

ara zelený
Ara ambigua EEP,RDB=EN,CITES=I 1 .1     1 .1

bažant diamantový
Chrysolophus amherstiae RDB=LC 1 .2 0 . 0 . 1   0 . 0 . 1 1 .2
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Název Species stav 
k 1. 1. 2016

narození 
Birth

příchod
Arrival

úhyn
Death

odchod
Departure

stav 
k 31. 12. 2016

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  0 .1 1 .0

holub dvoubarvý
Ducula bicolor RDB=LC 0 .1    0 .1

holub chocholatý
Ocyphaps lophotes RDB=LC 1 . 1 . 3 0 . 0 . 1 1 .0  0 . 1 . 4

holub nikobarský
Caloenas nicobarica RDB=NT,CITES=I 2 .1   1 . 0 . 1  1 .1

holub rudoprsý
Gallicolumba crinigera ESB,RDB=EN 1 .0    1 .0

jeřáb mandžuský
Grus japonensis EEP,ISB,RDB=EN,CITES=I 1 .1   1 .1

jeřáb panenský
Anthropoides virgo RDB=LC 1 .1  1 .0  1 .0 1 .1

kachna divoká
Anas platyrhynchos RDB=LC 0 . 0 . 8    0 . 0 . 8

kachnička karolinská
Aix sponsa RDB=LC 1 . 2 . 4 0 . 0 . 1  0 . 0 . 1 1 . 1 . 1 0 . 1 . 3

kachnička mandarinská
Aix galericulata RDB=LC 2 .2     2 .2

kachnička šedoboká
Callonetta leucophrys RDB=LC 0 .1    0 .1

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

kanár domácí
Serinus canaria f. domestica 2 . 2 . 2  1 . 0 . 1 1 . 2 . 1

korela chocholatá
Nymphicus hollandicus RDB=LC 2 . 1 . 3  0 . 0 . 2  2 . 1 . 3

kraska červenozobá
Urocissa erythrorhyncha RDB=LC 1 .1     1 .1

krkavec velký
Corvus corax CROH=OH,RDB=LC 1 .0   1 .0

labuť černá
Cygnus atratus RDB=LC  1 .1 1 .1

ledňák obrovský
Dacelo novaeguineae RDB=LC 1 .1    1 .1

leskoptev purpurová
Lamprotornis purpureus RDB=LC 1 .1 1 .1   1 .1 1 .1

loskuták posvátný
Gracula religiosa RDB=LC 1 .1 0 .2  0 .1 0 .1 1 .1

majna Rothschildova
Leucopsar rothschildi EEP,RDB=CR,CITES=I 1 .2 1 .0  2 .2

mandelík hajní
Coracias garrulus CROH=KOH,RDB=NT 2 .2 2 .0  2 . 1 . 1 2 .1

nandu pampový
Rhea americana RDB=NT 1 .1     1 .1

papoušek nádherný
Polytelis swainsonii RDB=VU 1 .0 0 .1 1 .0 0 .1

papoušek různobarvý
Eclectus roratus RDB=LC 1 .1     1 .1
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Název Species stav 
k 1. 1. 2016

narození 
Birth

příchod
Arrival

úhyn
Death

odchod
Departure

stav 
k 31. 12. 2016

papoušek vlnkovaný
Melopsittacus undulatus RDB=LC 0 . 0 . 17 0 . 0 . 8  0 . 0 . 5 0 . 0 . 1 0 . 0 . 19

pásovník dlouhoocasý
Poephila acuticauda RDB=LC 1 . 1 . 4  1 . 1 . 4

páv korunkatý
Pavo cristatus RDB=LC 1 .1 0 . 0 . 3   1 . 0 . 3 0 .1

plameňák kubánský
Phoenicopterus ruber RDB=LC 10 .11   0 .1  10 .10

plameňák růžový
Phoenicopterus ruber roseus RDB=LC 1 .3     1 .3

puštík bělavý pobaltský
Strix uralensis liturata CROH=KOH,RDB=LC 1 .0   1 .0

puštík bradatý
Strix nebulosa lapponica RDB=LC 1 .1     1 .1

puštík brýlatý
Pulsatrix perspicillata RDB=LC 1 .2    1 .2

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

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

satyr Temminckův
Tragopan temminckii RDB=LC 0 . 0 . 2 1 .0    1 . 0 . 2

slípka modrá
Porphyrio porphyrio poliocephalus RDB=LC 1 .1     1 .1

snovatec madagaskarský
Foudia madagascariensis RDB=LC  0 . 0 . 4   0 . 0 . 4

sojkovec lesní
Ianthocincla ocellata artemisiae RDB=LC 2 .0  1 .0  1 .0

sojkovec popelavý
Ianthocincla cineraceus RDB=LC 1 .1    1 .1

sojkovec popelavý
Ianthocincla cineraceus cinereiceps RDB=LC 1 .1    1 .1

sojkovec rezavokřídlý
Dryonastes berthemyi RDB=LC  1 .1 0 .1  1 .0

sova pálená
Tyto alba CROH=SOH,RDB=LC 2 .2 0 . 0 . 9 0 . 0 . 9 2 .2

sovice krahujová
Surnia ulula RDB=LC 1 .1  1 .0 0 .1

sovice sněžní
Nyctea scandiaca RDB=LC 1 .1     1 .1

sýc rousný
Aegolius funereus CROH=SOH,RDB=LC 1 .1     1 .1

sýček obecný
Athene noctua CROH=SOH,RDB=LC 1 .2 1 .2

traváček modrohlavý
Neophema splendida RDB=LC 1 .1 0 . 1 . 2 1 .0

tukan obrovský
Ramphastos toco ESB,RDB=LC 1 .1     1 .1

turako chocholatý
Tauraco persa buffoni RDB=LC 1 .1   1 . 0 . 2  0 .1

turako Schalowův
Tauraco schalowi 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
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Název Species stav 
k 1. 1. 2016

narození 
Birth

příchod
Arrival

úhyn
Death

odchod
Departure

stav 
k 31. 12. 2016

výreček malý
Otus scops CROH=KOH,RDB=LC 1 .0     1 .0

zebřička pestrá
Taeniopygia guttata RDB=LC 1 . 2 . 8 0 . 0 . 2 0 .2 1 . 0 . 10

zoborožec šedolící
Ceratogymna brevis RDB=LC 1 .1     1 .1

zrzohlávka rudozobá
Netta rufina CROH=SOH,RDB=LC 1 .1   1 .0  0 .1

žako šedý
Psittacus erithacus RDB=NT 1 .1     1 .1

PLAZI - Reptilia
gekon Ulikovského
Gekko ulikovskii 0 . 0 . 1     0 . 0 . 1

gekončík noční
Eublepharis macularius 1 .3   0 .1  1 .2

hroznýš královský
Boa constrictor 1 .2     1 .2

chameleon jemenský
Chamaeleo calyptratus 0 .4  0 .3 0 .1

kajmánek trpasličí
Paleosuchus palpebrosus RDB=LR 0 .1     0 .1

korálovka pruhovaná
Lampropeltis getula californiae RDB=LC 0 . 0 . 1     0 . 0 . 1

korálovka sedlatá
Lampropeltis triangulum 0 . 0 . 1     0 . 0 . 1

krajta královská
Python regius RDB=LC 0 . 1 . 1    0 . 0 . 1

leguán kubánský
Cyclura nubila nubila ISB,RDB=VU,CITES=I 0 .1    0 .1

okadie čínská
Ocadia sinensis RDB=EN 0 . 0 . 2    0 . 0 . 1 0 . 0 . 1

teju žakruarú
Tupinambis teguixin 1 .2   1 .0  0 .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 . 2   0 . 0 . 22

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   4 .1

želva zelenavá
Testudo hermanni RDB=NT 1 . 0 . 1    1 . 0 . 1

OBOJŽIVELNÍCI - Amphibia
létavka listová
Polypedates dennysii 0 . 0 . 5

rosnice siná 
Pelodryas caerulea RDB=LC 0 . 0 . 3
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Název Species stav 
k 1. 1. 2016

narození 
Birth

příchod
Arrival

úhyn
Death

odchod
Departure

stav 
k 31. 12. 2016

RYBY - Pisces
Valenciennea muralis 0 . 0 . 1

Acanthurus mata 0 . 0 . 1

Acanthurus tristis 0 . 0 . 1

Meiacanthus grammistes 0 . 0 . 1

Thalassoma jansenii 0 . 0 . 1

Pomacanthus zonipectus 0 . 0 . 1

akilolo zelený 
Gomphosus varius 1 .1

anténovec 
Pimelodus sp. 0 . 0 . 1

anténovec mřížovaný 
Perrunichthys perruno 0 . 0 . 1

bodlok běloprsý 
Acanthurus leucosternon 0 . 0 . 1

bodlok bezrohý 
Naso lituratus 0 . 0 . 1

bodlok černojazyčný 
Naso hexacanthus 0 . 0 . 1

bodlok krátkorohý 
Naso brevirostris 0 . 0 . 1

bodlok olivový 
Acanthurus olivaceus 0 . 0 . 1

bodlok pestrý 
Paracanthurus hepatus 0 . 0 . 1

bodlok plachtonoš 
Zebrasoma veliferum 0 . 0 . 6

bodlok proužkovaný 
Acanthurus lineatus 0 . 0 . 1

bodlok žlutý 
Zebrasoma flavescens 0 . 0 . 31

cichlidka Marlierova 
Julidochromis marlieri RDB=LC 0 . 0 . 6

čichavec perleťový 
Trichogaster leerii 0 . 0 . 1

čichavec šedý 
Trichopodus trichopterus 0 . 0 . 3

dánio pruhované 
Danio rerio RDB=LC 0 . 0 . 1

dánio zlaté 
Danio frankei 0 . 0 . 3

glyptoper velkoploutvý 
Glyptoperichthys gibbiceps 0 . 0 . 5

hlaváč dlouhoploutvý 
Valenciennea longipinnis 0 . 0 . 1

hlaváč okinawský 
Gobiodon okinawae 0 . 0 . 3

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

kančík 
Heros sp. 0 . 0 . 4

kančík citronový 
Amphilophus citrinellus 0 . 0 . 3

kančík červenohlavý 
Vieja synspila 0 . 0 . 4
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Název Species stav 
k 1. 1. 2016

narození 
Birth

příchod
Arrival

úhyn
Death

odchod
Departure

stav 
k 31. 12. 2016

kančík červenooký 
Heros severus 0 . 0 . 1

klaun černoploutvý 
Amphiprion nigripes 0 . 0 . 2

klaun očkatý 
Amphiprion ocellaris 0 . 0 . 2

klipka červenoocasá 
Chaetodon collare 0 . 0 . 1

klipka hrotcová 
Heniochus acuminatus RDB=LC 0 . 0 . 1

kněžík 
Halichoeres nebulosus 0 . 0 . 1

kolosoma brazilská 
Colossoma macropomum 0 . 0 . 2

komorník černoocasý 
Dascyllus melanurus 0 . 0 . 4

králíčkovec korálový 
Siganus corallinus 0 . 0 . 1

králíčkovec liščí 
Siganus vulpinus 0 . 0 . 1

kranas zlatý 
Gnathanodon speciosus 0 . 0 . 6

krunýřovec 
Ancistrus sp. 0 . 0 . 8

labeo červenoploutvé 
Epalzeorhynchos frenatum 0 . 0 . 1

neonka černá 
Hyphessobrycon herbertaxelrodi 0 . 0 . 9

nožovec velký 
Chitala chitala RDB=NT 0 . 0 . 4

nožovka běločelá 
Apteronotus albifrons 0 . 0 . 7

okatec stříbřitý 
Monodactylus argenteus 0 . 0 . 5

ostenec zlatolemý 
Xanthichthys auromarginatus 1 .0

ostnovec leopardí 
Ctenopoma acutirostre 0 . 0 . 3

pancéřníček kropenatý 
Megalechis thoracata 0 . 0 . 2

pancéřníček panda 
Corydoras panda 0 . 0 . 11

pancéřníček skvrnitý 
Corydoras paleatus 0 . 0 . 4

pancéřníček Sterbův 
Corydoras sterbai 0 . 0 . 2

pancéřníček zelený 
Corydoras aeneus 0 . 0 . 6

pangas dolnooký 
Pangasianodon hypophthalmus 0 . 0 . 2

parmička nádherná 
Puntius conchonius 0 . 0 . 4

parmička pětipruhá 
Puntius pentazona 0 . 0 . 2

parmička zlatá 
Puntius semifasciolatus "schuberti" 0 . 0 . 4
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parmovec příčnopruhý 
Sphaeramia nematoptera 0 . 0 . 2

parmovec skvělý 
Pterapogon kauderni 0 . 0 . 10

perlovka červená 
Hemichromis bimaculatus 0 . 0 . 1

perutýn ohnivý 
Pterois volitans 0 . 0 . 1

peřovec skvrnitý 
Synodontis eupterus RDB=LC 0 . 0 . 2

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

piraňa Nattererova 
Pygocentrus nattereri 0 . 0 . 12

pruhatec královský 
Sargocentron diadema 0 . 0 . 1

pyskoun Dianin 
Bodianus diana 0 . 0 . 1

pyskoun Lubbockův 
Cirrhilabrus lubbocki 0 . 0 . 1

pyskoun lyroocasý 
Bodianus anthioides 0 . 0 . 1

pyskoun rozpůlený 
Labroides dimidiatus RDB=LC 0 . 0 . 1

pyskoun šestipruhý 
Pseudocheilinus hexataenia 0 . 0 . 1

pyskoun žlutohřbetý 
Bodianus bimaculatus 0 . 0 . 1

razbora klínoskvrnná 
Trigonostigma heteromorpha 0 . 0 . 6

sapín dvoubarvý 
Chromis dimidiatus 0 . 0 . 1

sapín zelený 
Chromis viridis 0 . 0 . 3

sapínek zlatoocasý 
Chrysiptera parasema 0 . 0 . 3

sapínek žlutomodrý 
Chrysiptera hemicyanea 0 . 0 . 27

sapínovec žlutofialový 
Pictichromis paccagnellae 0 . 0 . 1

sekavka pákistánská 
Botia lohachata 0 . 0 . 3

sekavka proužkovaná 
Botia striata 0 . 0 . 8

skalára amazonská 
Pterophyllum scalare 0 . 0 . 6

slizoun dvoubarevný 
Ecsenius bicolor 0 . 0 . 1

slizoun pruhovaný 
Salarias fasciatus 0 . 0 . 1

štětičkovec dlouhohlavý 
Oxycirrhites typus 0 . 0 . 1

terčovec červený 
Symphysodon discus 0 . 0 . 13

tlamovec čelnatý 
Cyphotilapia frontosa RDB=LC 0 . 0 . 2

tlamovec Duboisův 
Tropheus duboisi RDB=VU 0 . 0 . 21
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narození 
Birth

příchod
Arrival

úhyn
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odchod
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stav 
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tlamovec modrožlutý 
Metriaclima estherae 0 . 0 . 7

trnovec bělopruhý 
Platydoras costatus 0 . 0 . 1

vrubozubec paví 
Astronotus ocellatus 0 . 0 . 3

vřeténka mandarínská 
Synchiropus splendidus 0 . 0 . 2

živorodka duhová 
Poecilia reticulata 0 . 0 . 9

živorodka ostrotlamá ‑ Black Molly 
Poecilia sphenops 0 . 0 . 1

PARYBY - Chondrichthyes
žralok černoploutvý 
Carcharhinus melanopterus ESB,RDB=LC 0 .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

laločník 
Anthelia sp. 0 . 0 . 2

hvězdice hranatá 
Archaster angulatus 0 . 0 . 1

pakobylka rohatá 
Baculum extradentatum 0 . 0 . 20

sklípkan kadeřavý 
Brachypelma albopilosum 0 . 0 . 1

sklípkan Smithův 
Brachypelma smithi 0 . 0 . 1

útesovník 
Caulastraea sp. 0 . 0 . 2

stolon 
Clavularia sp. 0 . 0 . 1

stolon 
Coelogorgia sp. 0 . 0 . 1

ježovka diadémová 
Diadema setosum 0 . 0 . 13

útesovník bodavý 
Echinopora lamellosa 0 . 0 . 1

sasanka čtyřbarevná 
Entacmaea quadricolor 0 . 0 . 4

turbinatka 
Euphyllia sp. 0 . 0 . 1

strašilka australská 
Extatosoma tiaratum 0 . 0 . 1

hvězdice indická 
Fromia indica 0 . 0 . 1

krab 
Gecarcinus quadratus 0 . 0 . 6
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1 . 1 . 2016 31 . 12 . 2016
 Species Specimens Species Specimens

Plazi (Reptilia) 19 57 17 51

Ptáci (Aves) 66 212 60 169

Savci (Mammalia) 37 118 36 109

Bezobratlí (Invertebrata) 28 57 34 97

Obojživelníci (Amphibia) 2 10 2 8

Paryby (Chondrichthyes) 0 0 1 1

Ryby (Pisces) 67 436 93 373

Celkem (Total) 219 890 243 808

STAVY ZVÍŘAT 2016
CENSUS OF ANIMALS 2016

Název Species stav 
k 1. 1. 2016

narození 
Birth

příchod
Arrival

úhyn
Death

odchod
Departure

stav 
k 31. 12. 2016

hvězdice modrá 
Linckia laevigata 0 . 0 . 1

laločnice 
Lobophytum sp. 0 . 0 . 7

kreveta pruhovaná 
Lysmata amboinensis 0 . 0 . 2

krevetka Wurdermannova 
Lysmata wurdemanni 0 . 0 . 1

ježovka kulovitá 
Mespilia globulus 0 . 0 . 1

štír antilský 
Microtityus trinitensis 0 . 0 . 1

hadice olivovězelená 
Ophiarachna incrassata 0 . 0 . 1

houbovník kaktusový 
Pavona cactus 0 . 0 . 1

laločník 
Pinnigorgia sp. 0 . 0 . 2

korálovník indočínský 
Rhodactis indosinensis 0 . 0 . 1

laločnice 
Sinularia sp. 0 . 0 . 4

mnohonožka 
Spirostreptus giganteus 0 . 0 . 1

pórovník 
Stylophora sp. 0 . 0 . 1

kotouč indický 
Trochus niloticus 0 . 0 . 3

laločník 
Xenia sp. 0 . 0 . 1 
RDB ‑ Červená kniha ohrožených 
živočichů stupně:
EW – vyhuben v přírodě
CR – kriticky ohrožený
EN – ohrožený
VU – zranitelný
LR ‑ částečně ohrožený

LC – slabě ohrožený
DP – nedostatek informací
ESB – Evropská plemenná kniha
ISB ‑ Mezinárodní plemenná kniha
EEP – Evropský záchranný program
CITES –     Mezinárodní konvence o ob‑

chodu s ohroženými druhy 

světové fauny a flóry (stu‑
peň I, II, III‑I znamená nej‑
přísnější režim obchodování

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

Vysvětlivky
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Ohrožené druhy fauny České republiky
Protected species of our Fauna

1 ptáci čáp bílý Ciconia ciconia OH

2  krkavec 
velký Corvus corax OH

3  mandelík 
hajní Coracias garrulus KOH

4  zrzohlávka 
rudozobá Netta rufina SOH

5  
puštík 
bělavý 
pobaltský

Strix uralensis 
liturata KOH

6 savci rys 
karpatský

Lynx lynx 
carpaticus SOH

7  rys ostrovid Lynx lynx SOH

8 ptáci 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

OH ‑ ohrožený druh
SOH ‑ silně ohrožený druh
KOH ‑ kriticky ohrožený druh

OHROŽENÉ DRUHY ZVÍŘAT V ZOO HODONÍN

Druhy vedené v mezinárodních plemennýh knihách ‑ ISB
Animals included in the International Studbook

1 savci adax Addax nasomaculatus

2 ptáci ara zelený Ara ambigua

3 savci barasinga Rucervus duvaucelii

4 ptáci jeřáb mandžuský Grus japonensis

5 savci lemur černý Eulemur macaco

6 přímorožec 
arabský Oryx leucoryx

7 přímorožec 
šavlorohý Oryx dammah

8  tamarín pinčí Saguinus oedipus

9  tygr ussurijský Panthera tigris altaica

10  vari černobílý Varecia variegata

11  tamarín vousatý Saguinus imperator 
subgrisescens

12 vlk hřivnatý Chrysocyon brachyurus

Spolupráce v evropských záchovných programech EEP
Cooperation in EEP

1 savci adax Addax 
nasomaculatus

2 ptáci ara zelený Ara ambigua

3 savci gibon lar Hylobates lar

4  jaguár Panthera onca

5  jaguár ‑ černá 
forma Panthera onca

6 ptáci jeřáb mandžuský Grus japonensis

7 savci koza šrouborohá Capra falconeri 
heptneri

8  lemur černý Eulemur macaco

9 ptáci majna 
Rothschildova Leucopsar rothschildi

10 savci přímorožec 
arabský Oryx leucoryx

11 přímorožec 
šavlorohý Oryx dammah

12  šimpanz Pan troglodytes

13  tamarín pinčí Saguinus oedipus

14  tygr ussurijský Panthera tigris 
altaica

15  vari černobílý Varecia variegata

16  tamarín vousatý Saguinus imperator 
subgrisescens

17  vlk hřivnatý Chrysocyon 
brachyurus

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

1 savci klokan rudý Macropus rufus

2  sitatunga 
západoafrická

Tragelaphus spekii 
gratus

3 paryby žralok 
černoploutvý

Carcharhinus 
melanopterus

4 savci medvěd malajský Helarctos malayanus

5  rys karpatský Lynx lynx carpaticus

6  rys ostrovid Lynx lynx

7  tamarín žlutoruký Saguinus midas

8 ptáci tukan obrovský Ramphastos toco

9 holub rudoprsý Gallicolumba 
crinigera
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REPATRIACE SOV

Bc . Jiří Ingr, zoolog

V roce 2016 jsme opět pokračovali v cho‑
vu kriticky ohrožených druhů sov ‑ sovy 
pálené (Tyto alba) a  sýčka obecného 
(Athene noctua) . Při záchranném chovu 
těchto vzácných druhů spolupracujeme 
se Záchrannou stanicí a Domem přírody 
Poodří v Bartošovicích na Moravě . Ta pro 
ně dlouhodobě uskutečňuje repatriační 
program, kdy jsou mladí ptáci po několika‑
týdenní intenzivní přípravě vypouštěni do 
pečlivě vybraných lokalit ve volné přírodě .
Letos jsme bartošovické stanici předali 
devět mláďat sovy pálené . Sýčky obecné 
jsme letos neodchovali . Mláďata sov pá‑
lených v Bartošovicích přidali k dalším 
mláďatům a spolu s nimi je připravovali 
k vypuštění do volné přírody .
Na repatriačních programech chceme 
participovat i v dalších letech . V souladu 
s tímto záměrem jsme letos opět rozšířili 
chovatelské zařízení, kdy jsme za finanční 
podpory Ministerstva životního prostředí 
postavili další dvě chovné voliéry . Díky 
tomu můžeme do budoucna rozšířit chov 
o nové páry nebo nové voliéry využít pro 

odstavení odchovaných mláďat .
Věříme, že se nám budou odchovy sov pá‑
lených i sýčků obecných dařit a Záchran‑
né stanici v Bartošovicích budeme moci 
i nadále poskytovat mláďata a přispívat 
tak k posilování divoké populace těchto 
vzácných druhů .

We continued in breeding of two critically endangered owl species - common barn-owl (Tyto 
alba) and little owl (Athene noctua). We closely cooperate with the Rescue Station for Wildlife 
Species and House of Poodří Nature in Bartošovice na Moravě. The Station has been running the 
re-introduction program for many years within which young birds after several weeks of intensive 
preparation are let into carefully selected wildlife locations. In 2016 we supplied nine nestlings of 
common barn-owl to the program. There were no rearings of little owls in 2016. We are going to 
participate in the re-introduction programs for endangered owl species in the following years. 
Within the context of the intention we have extended aviaries for the two owl species this year. 
We built two new aviaries due to financial support from Ministry of the Environment of the Czech 
Republic. This means that in the future we can extend owl breeding by new couples or utilize the 
aviaries for young nestlings.

SUMMARY
Re-introduction of owls

Mládě sovy pálené (Tyto alba)

Nové chovatelské zařízení
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VZÁCNÉ PRVOODCHOVY

Leskoptev purpurová 
(Lamprotornis purpureus)

Bc . Jiří Ingr, zoolog

S chovem leskoptve purpurové (Lampro-
tornis purpureus) jsme začali v říjnu roku 
2011, kdy jsme přivezli od soukromého 
chovatele jeden mladý pár . Umístili jsme 
jej do společné expozice v pavilonu ptáků, 
kde obývali venkovní voliéru a vnitřní ubi‑
kaci společně s toky rudozobými (Tockus 
erythrorhynchus) a turaky chocholatými 
(Tauraco persa) . Během roku mezi těmito 
druhy nedocházelo k žádným konfliktům, 
a to ani při krmení . Problém však nastal 
v době toku a hnízdění . V tomto období 
chovatelky mezi obyvateli společné expo‑
zice pozorovaly mírné neshody . Expozice 

byla sice pro návštěvníky svým složením 
velmi atraktivní a pestrá, ptáci nicméně 
nebyli schopni úspěšně hnízdit . Proto 
jsme je umístili do samostatné voliéry, 
ale ani tato změna nepřinesla zlepšení .
V roce 2014 jsme tedy leskoptve zkusili 
přemístit do naší bažantnice, kde nyní žijí 
společně s holuby Bartletovými (Gallico-
lumba crinigera) a bažanty diamantovými 
(Chrysolophus amherstiae) . Tato druhová 
skladba se z hlediska hnízdění leskoptví 
jeví jako velmi vhodná . V půli roku 2016 
jsme se totiž skutečně dočkali . Náš pár se 
začal zajímat o dřevěnou stojatou hnízdní 
budku, která je zavěšená na zadní stěně 
voliéry . Začátkem června jsme pozo‑
rovali, že samice v ní tráví čím dál více 
času a při provedené kontrole jsme v ní 
již objevili pět vajec . Protože šlo o vůbec 
první hnízdění tohoto páru, a tudíž jsme 

Leskoptev purpurová (Lamprotornis purpureus)
se postarala o jeden z historických prvoodchovů v zoo
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nevěděli, jak budou ptáci reagovat na 
různé ruchy při hnízdění, další kontroly 
budky jsme omezili na minimum .
Při kontrole koncem června jsme v budce 
již objevili dvě mláďata . Rodiče je řádně 
krmili, a proto jsme vše nechali na nich 
a  do hnízdění nezasahovali . Během 
července obě mláďata opustila hnízdní 
dutinu, přičemž rodiče o ně pečovali až 
do jejich úplné samostatnosti . V říjnu jsme 
obě mláďata přesunuli do Zoo Brno .
V chovu leskoptví jsme se 
opět přesvědčili, jak důle‑
žité je pečlivě zvolit dru‑
hovou skladu společných 
ptačích expozic . V naší zoo 
se je snažíme tvořit tak, 
aby byly pro návštěvníky 
zajímavé a pestré . Ne vždy 
jsou ale ptáci ve společen‑
ství jiných druhů schopni 
úspěšně hnízdit, tak jako 
tomu bylo např . u našich 
leskoptví purpurových, 
které jsme původně – byť 
v poměrně velkém prosto‑
ru ‑ chovali s toky a turaky .

Charakteristika druhu
Leskoptev purpurová (Lamprotornis pur-
pureus) je nápadná svým kovově lesklým 
modrozeleným zbarvením a sytě žlutou 
duhovkou oka . Samci se od samic neliší 
vzhledem ani velikostí . Délka těla tohoto 
špačkovitého opeřence je 27 cm, hmot‑
nost činí 90–140 gramů . Vyskytuje se 
nejen na savanách a v otevřené krajině 
s roztroušenými stromy a keři, ale i v kul‑
tivované krajině, a to do nadmořských 
výšek 1500 m . Má velký areál rozšíření, od 
Senegalu přes Súdán po Ugandu a Keňu .
Mimo dobu rozmnožování se leskoptve 
purpurové zdržují ve velkých hejnech 
čítajících i přes tisíc jedinců, kteří spo‑

lečně hřadují na stromech . V době roz‑
množování vytváří samec se samicí pár, 
který si staví hnízdo v dutině stromu, kam 
samička klade dvě až tři vajíčka . Ta inku‑
buje sama po dobu 15 ‑ 17 dnů . Vylíhnutá 
mláďata pak krmí oba rodiče .
Leskoptve se živí ovocnými plody, nekta‑
rem a hmyzem (termiti, mravenci, motýli) . 
Často poletují v blízkosti stád kopytníků 
a chytají vyplašený hmyz .

Krmení:
Krmení pro naše leskoptve se většinou 
skládá ze tří částí . První z nich tvoří ko‑
merčně vyráběné granule NutriBird T16 
a granule pro kočky . Druhou část tvoří 
hmyz, přičemž používáme hlavně larvy 
potemníka buffalo a malé cvrčky . Posled‑
ní částí krmení jsou míchanice z ovoce 
a  zeleniny, jako jsou hrozny, hrušky, 
avokádo, mango, žlutý meloun, banán, 
jablko, kaki, okurky, paprika, mrkev či 
polníček . Do míchanice se přidává i ko‑
merční směs Tropical Patee, strouhaný 
tvaroh a  někdy jablečný ocet . V  době 
hnízdění a  krmení mláďat dostávají 
leskoptve mnohem více živého hmyzu, 
který podáváme v menších dávkách ně‑
kolikrát denně .

Potrava leskoptví
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We started breeding of purple glossy starlings (Lamprotornis purpureus) in 2011. A young couple 
from a private breeder was located into the retention in the exotic birds pavillion together with 
Guinea turacos (Tauraco persa) and red-billed hornbills (Tockus erythrorhynchus). There were no 
conflicts - even during feeding - among them. They started in the nesting period. Two years later 
we relocated the starlings into a separated aviary. Even this step did not meet our expectations. 
Finally, we tried another relocation, this time into the retention shared with Mindanao bleeding-
hearts (Gallicolumba crinigera) and Lady Amherst’s pheasants (Chrysolophus amherstiae). 
This arrangement seems to be very positive. In June 2016 we noticed that the hen was spending 
more and more time in the box on the aviary’s rear wall. A check confirmed five eggs. Further 
disturbances were limited to minimum. At the end of June we found two healthy chicks. They 
left the box in the following month, their parents took care after them untill they were fully 
independent. Within the existing cooperation both chicks were moved to the Brno Zoo in October.

SUMMARY
Historical breeding of purple glossy starling
(Lamprotornis purpureus)

Leskoptví pár přečkal zimu ve společnosti
několika druhů holubů a turaka chocholatého
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Satyr Temminckův  
(Tragopan temminckii)

Bc . Jiří Ingr, zoolog

S chovem satyrů Temminckových (Trago-
pan temminckii) jsme začali v roce 2014, 
kdy jsme přivezli dvě mláďata ze Zoo Os‑
trava . Umístili jsme je do tzv . bažantnice, 
kde jsou voliéry vhodné pro chov těchto 
ptáků . Aby však expozice byly atraktiv‑
nější, satyry v nich jsme spojili s různými 
druhy holubů . Ptáci se vzájemně nerušili 
a satyři zde mohli v poklidu hnízdit .
Poprvé se tak stalo v roce 2016, kdy pár 
během sezony hnízdil dvakrát . První po‑
kus však nebyl úspěšný . Samice snesla do 
hnízda, které si vytvořila asi jeden metr 
vysoko v trsu travin, pět vajec, ale o snůš‑
ku dlouho nejevila žádný zájem . Proto 
jsme jí ji odebrali a uložili do inkubátoru . 
Nakonec se z celkového počtu pěti vajec 
začala klubat jen dvě mláďata . Při líhnutí 
však uhynula .
O  několik týdnů později se samice 
pochlubila další snůškou, tentokrát 
šesti vajec . A také se o  ni pečlivě 
starala, výsledkem čehož začátkem 
června byla čtyři mláďata . Vzhledem 
k druhové skladbě společné voliéry jsme 
se neobávali, že by čerstvě vylíhnutá 
mlá ďat a mohli  napadat  os t at ní 
obyvatelé voliéry a rodiče by je nebyli 
schopni ubránit . Proto jsme do hnízdění 
nezasahovali a mláďata nechali ve voliéře 
s nimi . Asi po týdnu ovšem přišla zvenčí 
škodná a  o  tři mláďata jsme přišli . Do 
úplné samostatnosti jsme tak odchovali 
jen jedno z nich .

Mládě satyra Temminckova (Tragopan temminckii)

Samice satyra Temminckova (Tragopan temminckii)

Samec satyra Temminckova (Tragopan temminckii)
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Charakteristika druhu
Samci satyrů Temminckových (Tragopan 
temminckii) nemají dlouhá ocasní pera 
jako jiní bažanti, ale zato se mohou 
pochlubit modrými výrůstky, které jim 
jako růžky trčí na hlavě a vysloužily jim 
i jméno . Kromě toho během toku nafukují 
rovněž modře zbarvený kožovitý lalok 
na krku, který se poté rozvine přes prsa 
jako pestrá náprsenka . Samice má barvu 
hnědou, ozvláštněnou bílými tečkami 
a modrým polem kolem očí . Délka těla 
satyra je 41–46 cm a hmotnost 1–1,4 kg . 
Vyskytuje se v Asii (sever jižní Asie, od 
severovýchodní Indie po severní Čínu) . 
Satyr je horský pták pohybující se ve 
výškách až 4 000 m n . m . Obývá nejraději 
listnaté a smíšené lesy .
Na rozdíl od většiny bažantů jsou satyři 
v přírodě většinou listožraví a oba rodiče 
nosí potravu mláďatům ve špičce zobáku . 
Chutnají jim i výhonky, kořínky, bobule, 
semena, květy a také hmyz .
Hnízdo vystavěné z větviček bývá umístě‑
no až osm metrů nad zemí . Samice snášejí 
tři až pět vajec, na nichž sedí 26–28 dnů .
Věříme, že napříště bude odchov satyrů 
pro nás úspěšnější . Stejně jako náš mladý 
pár hnízdil poprvé a  je nezkušený, tak 
i my získáváme s chovem tohoto druhu 
nové a cenné poznatky .

Krmení:
Krmení satyrů máme rozděleno pro 
zimní a jarní období a pro období snůšky 
a hnízdění .
Zimní krmnou dávku tvoří: 100 g granulí 
pro drůbež, suché zrniny, mrkev, bram‑
bory, jablka, čínské zelí a vařená rýže . 
Jarní krmná dávka je pestřejší: denně 
větvičky s rašícími lístky, naklíčená nebo 
syrová pšenice nebo oves, pampeliško‑
vé listy, krájené ovoce – jablko, hrozny, 
granátové jablko, meloun, hrušky, rybíz, 
papája . V  tomto období přidáváme 
komerční granule pro jeřáby . V období 
snůšky a hnízdění je složení krmné dávky 
nejpestřejší: ovoce podáváme stejně jako 
v předchozím období, obohacujeme je 
však o hmyz (cvrčci, larvy potemníka), 
naklíčenou směs zrní, vaječnou míchanici 
(strouhanka, vařené vejce, mrkev) a různé 
druhy travin . Krmnou dávku obohacuje‑
me běžnými vitaminovými a minerálními 
preparáty .

A couple of Temminck’s tragopans (Tragopan temminckii) has been kept in our Zoo since 2014, 
two years later they nested twice. First time, the female laid five eggs into a nest made a meter 
high in a bunch of grass. She showed no interest in the eggs so we relocated them into the 
incubator. In the end there were two chicks which died during hatching, though. Next batch of 
eggs appeared a couple of weeks later. This time, the female took care of them and in the early 
June we had four healthy chicks. About a week later a predator appeared from the outside and 
we lost three of them. Only one chick survived till complete independence.

SUMMARY
Temminck’s tragopan
– another historical prime rearing

Zimní krmná dávka satyra Temminckova (Tragopan temminckii)
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NOVÉ PTAČÍ DRUHY V ZOO HODONÍN

Bc . Jiří Ingr, zoolog

Stejně jako v minulých letech, i letos jsme 
rozšířili a zpestřili ptačí kolekci . Protože 
máme omezené chovatelské prostory, 
snažíme se zavedení každé novinky peč‑
livě promýšlet . Na jedné straně máme 
zájem o druhy, které jsou chovatelsky 
velmi cenné a jejichž chov má případně 
i ochranářský význam . Na straně druhé si 
uvědomujeme, že ne všichni vzácní ptáci 

jsou také atraktivní . Proto volíme i druhy, 
které jsou zajímavé i  pro návštěvníky . 
Ukázkovým případem tohoto záměru 
jsou smíšené expozice, v nichž chováme 
vzácné sojkovce .
Sojkovci a  jim příbuzné timálie patří 
dnes k jedněm z nejvzácněji chovaných 
ptáků v  zajetí . Tito asijští pěvci bývali 
dříve u evropských chovatelů oblíbenými 
a běžně chovanými ptáky . V době jejich 
povolených dovozů do Evropské unie se 
začali objevovat i ve voliérách českých 

chovatelů . Dnes ze soukromých chovatel‑
ských zařízení v podstatě zcela vymizeli 
a v ČR se s nimi setkáme jen v několika 
zoologických zahradách . Tito opeřenci 
jsou v  přírodě ohrožováni prudkým 
úbytkem přirozeného prostředí a lovem, 
neboť se ve své domovině stali oblíbe‑
nými klecovými ptáky . Svým vzhledem, 
zejména zbarvením peří, však sojkovci 
příliš atraktivní nejsou . Navíc jim vyho‑
vuje, když je jejich voliéra hustě zarostlá 

vegetací a oni se tak cítí v bezpečí . Proto 
je doplňujeme jinými druhy, které jejich 
expozici obohatí a tím ji učiní zajímavou 
i pro návštěvníky .
Do ptačí kolekce zoo přibyly v roce 2016 
tyto nové druhy: sojkovec rezavokřídlý 
(Dryonastes berthemyi), turako Scha‑
lowův (Tauraco schalowi), kur bambusový 
(Bambusicola thoracica), snovatec ma‑
dagaskarský (Foudia madagascariensis) 
a labuť černá (Cygnus atratus).

Sojkovec rezavokřídlý (Dryonastes berthemyi)
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Sojkovec rezavokřídlý 
(Dryonastes berthemyi)
Středně velký druh sojkovce s převážně 
hnědobéžovým zbarvením a černou mas‑
kou kolem očí a zobáku . Jméno dostal 
podle rezavých ručních letek . Délka jeho 
těla je 27–29 cm, hmotnost 80–100 g . 
Samice snáší 3–5 vajec . Sojkovec rezavo‑
křídlý se zdržuje v listnatých a smíšených 
lesích v jihovýchodní Číně . Potravou jsou 
mu části rostlin a bezobratlí . Žije v párech 
nebo malých skupinkách . Ozývá se různo‑
rodým hlasitým melodickým voláním . Při 
hledání potravy vydává mňoukavé zvuky 
či zvláštní hvízdání, napodobuje i hlasy 
jiných druhů .

Turako Schalowův
(Tauraco schalowi)

Sojkovec rezavokřídlý sdílí expozici i se satyrem Temminckovým
(Tragopan temminckii)

Turako Schalowův (Tauraco schalowi)
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Turako Schalowův se v našich chovech 
objevil teprve nedávno . Měří 41‑44 cm, 
jeho hmotnost je 200‑270 gramů . Zajíma‑
vá na něm je chocholka . Ta je v poměru 
k délce těla mezi všemi turaky nejdelší . 
Měří 8–12 cm a výrazná je i její bílá špička, 
která navíc často bývá ohnutá dopředu .
Oblast rozšíření tohoto neobvyklého 
druhu turaka je poměrně velká ‑ zahrnuje 
státy, jako jsou Angola, Botswana, Demo‑
kratická republika Kongo, Keňa, Malawi, 
Namibie, Tanzanie, Zambie a Zimbabwe . 
Osídluje řadu tamních biotopů ve výšce 
600 až 2500 m n . m . 
Živí se, stejně jako jiní turakové, přede‑
vším plody . Hnízdí od září do února . Snáší 
jedno až a dvě vejce, inkubovaná oběma 
rodiči po dobu 20‑22 dní . Hnízdo mláďata 
opouštějí v 25–28 dnech . Další dva týdny 
se sama učí přijímat potravu a létat . Ve 
své domovině turako Schalowův zatím 
ohrožen není . U nás však jde o málo zná‑
mý druh .

Kur bambusový 
(Bambusicola thoracica)
Kur bambusový (Bambusicola thoracica) 
patří spolu s  dalšími dvěma druhy do 
východoasijského rodu Bambusicola . 
Jeho délka těla je 30–32 cm . U samců 
se uvádí váha 242–297 gramů, u samic 
200–242 gramů . Typický pro tento rod 
je dlouhý ocas ze čtrnácti per . Pohlaví 
jsou si podobná, snadným rozlišovacím 
znakem je chybějící ostruha u  samic . 
Zmíněnými dalšími dvěma druhy jsou kur 
skvrnitoboký (Bambusicola fytchii) a kur 
(Bambusicola sonorivox) z Tchaj–wanu .
Kur bambusový se vyskytuje v jižní Číně, 
introdukován byl do Japonska a na Havaj . 
Všude tam je běžným druhem . Jeho počty 
v Číně pro přílišný lov i ztrátu vhodného 
životního prostředí klesají, mezi ohrožené 
druhy však zatím zařazen nebyl .

Preferuje husté křoviny v nízkých kopcích,  
jen zřídka vystupuje nad 1 000 m n . m . 
Většinou se pohybuje v párech či malých 
skupinkách do dvacet jedinců . V  zimě 
vytváří hejna dvakrát větší .
U tohoto druhu je nejčastější monoga‑
mie, kdy se na jaře začínají rozpadat větší 
skupinky . Hnízdo je zpravidla umístěno 
u kmene stromu, pod keřem či v drnu 
trávy . Snůška čítá tři až sedm (nejvíce 
15) vajec . Inkubace trvá 17–19 dní . Živí 
se pupeny, výhonky, semeny, bobulemi 
a bezobratlými .

Snovatec madagaskarský 
(Foudia madagascariensis)
Snovačovití (ploceidae) jsou ptačí čeleď 
čítající na 114 druhů snovačů, snovatců, 
tkalčíků, astrildovců, přádelníků a  vid 
‑ pěvců žijících na území subsaharské 
Afriky, Madagaskaru a jižní Asie . Vyskytují 
se v otevřených krajinách, některé druhy 
i  v  lesích . Jde o  malé ptáky, většinou 
velikosti vrabce . Jsou známí díky svým 
hnízdům, která mívají kulovitý nebo pro‑
táhlý tvar, jsou spletena z travin a listů 
a zavěšena na větvi stromu či rákosovém 
stéblu . Vchod je umístěn po jeho straně či 

Kur bambusový (Bambusicola thoracica)
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Similarly as in the previous years we have extended and diversified our collection of birds this 
year. As our breeding space is rather limited, we need to think over each new species introduc-
tion thoroughly. We consider several factors. On the one hand, we are interested in the species 
which are attractive for breeding and whose protection is a current issue. On the other hand, 
we realize that not all the precious birds are attractive enough. For that reason we prioritize 
species attractive for our visitors. Our mixed aviaries where we keep precious chesnut-winged 
laughing thrushes can be an example of the intention. The laughing thrushes themselves are not 
too attractive, also, they like thickly grown aviary where they feel safe. This is why we combine 
them with other species which enrich the aviary and make it interesting for the visitors. Here 
are this year’s new bird species in our collection: Chesnut-winged laughing thrush (Dryonastes 
berthemyl), Schalows-turaco (Touraco schalowi), Chinese bamboo-partridge (Bambusicola 
thoracica), Red fody (Foudia madagascariensis) and Black swan (Cygnus atratus).

SUMMARY
New bird species in the Hodonín Zoo

Snovatec madagaskraský (Foudia madagascariensis)

Labuť černá (Cygnus atratus)

vespod . Některé druhy si stavějí společná 
hnízda s několika vchody a komůrkami . 
Naši snovatci jsou čtyřčlennou skupin‑
kou mláďat přivezenou ze Zoo Kolín nad 
Rýnem . Skupinu hodláme rozšířit, neboť 
snovatec přirozeně tvoří početné kolonie .

Labuť černá
(Cygnus atratus)
Labuť černá patří mezi velké vodní ptáky . 
Vytváří páry, jež spolu setrvávají po celý 

život . Když však jeden partner uhyne, 
vytvoří rychle pár nový . Partneři si sta‑
vějí hnízdo o průměru jednoho metru . 
Samička snáší 5–6 vajec, na nichž střída‑
vě se samcem sedí 35‑48 dní . Nekrmivá 
mláďata ihned po oschnutí vyplouvají na 
vodu . Rodiče o ně pečují až tři měsíce .
V přírodě se labuť černá vyskytuje v Aus‑
trálii, Tasmánii a na Novém Zélandě . Živí 
se vodními rostlinami a travinami . Délka 
jejího těla je 110–140 cm a hmotnost činí 
3,7–8,7 kg . Naše zoo labuť černou dříve již 
chovala, nyní její chov obnovila .
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ZIMOVIŠTĚ PRO PTÁKY

Bc . Jiří Ingr, zoolog

V posledních letech se v naší zoo výrazně 
změnila kolekce ptáků . Jak se postupně 
obměňovala druhová skladba, měnily se 
i nároky jednotlivých druhů ptáků . Jed‑
ním z mnoha vážných nedostatků našeho 
chovu byl fakt, že nebyly k dispozici téměř 
žádné temperované prostory, kde by 
mohly některé ptačí druhy přezimovat . 
Zimoviště v naší zoo mnoho let chybělo, 
takže ptáci byli na zimní měsíce umísťo‑
vání do provizorních prostor a také jejich 
počet musel být podstatně snížen .
Až letos se vedení zoo podařilo získat 
finanční prostředky, jež nám umožnily 
vybudovat nové prostory, které budou 
sloužit hlavně právě pro ptačí zimování . 
Tím se nám mimo jiné otevřely další cho‑
vatelské možnosti, které nám dovolí cho‑
vat více zajímavých druhů vyžadujících 
zimoviště . Toto nové zařízení disponuje 
mnoha voliérami, které lze alternativně 
využít také pro odstav mláďat, izolaci 
některých jedinců apod . Navrženo bylo 
tak, aby se dalo dobře udržovat a dez‑
infikovat . Pro případ, že by v zimovišti 
z nějakého důvodu byli umístěni ptáci 
i v létě, byla do těchto prostor naistalo‑
vána klimatizace .

Our Zoo has always lacked tempered area where some bird species could spend winter time. 
Therefore, we had to move our birds every winter into provisional areas and also reduce their 
numbers dramatically. This was true until this year when we managed to get financial resources 
for building new premises to be used mainly as winter habitat for birds. This way we have opened 
new breeding potential which will allow us to keep more interesting bird species requiring winter 
habitat. The new facilities dispose of numerous aviaries which can alternatively be used for 
weaned fledgelings, isolation of some individuals, etc. The winter habitat was designed for easy 
maintenance and disinfecting. The area is equipped with air conditioning in case we needed to 
place some birds here in the summer months.

SUMMARY
The Zoo has a new winter habitat for birds

Interiér ptačího zimoviště

Zoo letos zřídila nové ptačí zimoviště
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NAŠI ZOO OPUSTIL OBLÍBENÝ 
ŠIMPANZ SHERLEY
Lukáš Baránek, chovatel
Bohuna Mikulicová, tisková mluvčí

Když třetího dubna 2007 přišel do 
naší zoo šimpanz (Pan troglody-
tes) Sherley, začalo být v pavilonu 
primátů veselo . Tehdy devítiletý 
šimpanzí kluk zvyklý výhradně na 
lidskou společnost, si svými kousky 
a  přátelskou povahou získal srdce za‑
městnanců i návštěvníků zoo . Začátkem 
letošního března se však zahrada, do níž 
se oblíbený šimpanz před devíti lety dostal 
pouze na základě deponační smlouvy, se 
Sherleym rozloučila . Jeho majitel Ludvík 
Berousek pro něj našel nový domov v da‑
leké Číně, v Zoo Guangzhou Chimelong, 
kde pro něj byly připraveny daleko větší 
prostory a také podmínky blížící se přiro‑
zenému prostředí tohoto zvířecího druhu .
Sherley narozený 3 .  7 .  1998 se do ČR 
dostal nelegálně, přičemž útočiště našel 
v Zooparku Bašť, jenž slouží pro přestárlá 
zvířata z cirkusů . Protože tamní podmínky 
neodpovídaly potřebám chovu tohoto 
vzácného zvířete, jeho majitel Sherleyho 
přivezl do Zoo Hodonín . Dorazil na před‑
ním sedadle vozidla coby jeho spoluces‑
tující, na sobě měl tričko a kšiltovku, na 
krku železný řetěz s připnutým vodítkem . 
Tak ho pan Berousek i odvedl za ruku do 
ubikace v pavilonu opic .
Umístěn tam byl vedle stávajících dvou 
starších šimpanzů, Oba a Zuzany . Protože 
odmalička vyrůstal v neustálém kontaktu 
s lidmi, kteří po něm chtěli, aby se choval 
jako „cvičená opička“, neměl možnost na‑
učit se přirozenému sociálnímu chování . 
Ve společnosti Oba a Zuzany mohl občas‑
nými šarvátkami či kontaktem přes mříže 
zahánět každodenní stereotyp a učit se, 
jak vycházet s jinými členy svého druhu .

Jeho 
možnosti se ještě zvýšily, když o dva roky 
později k sobě dostal dvě mladé kama‑
rádky, samičky Teu a  Judy, jež k  nám 
přišly ze Zoo Liberec . Přestože od té doby 
byl obklopen hned čtyřmi soukmenovci, 
zbavit se následků lidské výchovy a z toho 
pramenící potřeby vyhledávat člověčí pří‑
tomnost, se mu až do konce hodonínské‑
ho pobytu nepodařilo . Z tohoto handicapu 
těžili jen návštěvníci, jež Sherley často 
oblažoval svými exhibicemi a úžasnou mi‑
mikou, kdy na ně vyplazoval jazyk, posílal 
hubičky a všemožně se šklebil . Není proto 
divu, že za ním pravidelně dojížděla řada 
obdivovatelů z celé vlasti .
Ani my, ošetřovatelé, jsme jej nemohli ne‑
milovat . Byl to právě Sherley, který se nej‑
víc těšil z naší přítomnosti . Pověstná byla 
jeho záliba v botách všeho druhu – mnoho 
času trávil rozvazováním tkaniček a jejich 
šmodrcháním . Nic pro něj nebyl problém, 
rád si nechal čistit kartáčkem zuby, hlavně 
s dětskou pastou, která mu chutnala nej‑
víc . Když jsme chtěli malovat, byl to on, 
kdo měl ze všech nejvíc trpělivosti a chuť 
pracovat . Rád nám také nosil věci, které 
nepatřily do výběhu a směňoval je za pa‑
mlsky . Nám tak vlastně pomáhal uklízet .
Často na něj všichni vzpomínáme a věříme 
se v novém čínském domově má hezky a je 
tam šťastný .
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In the early March this year the Hodonín Zoo parted with one of the most popular animals, 
Sherley the chimpanzee. His owner who deposited him in our zoo nine years ago found a new 
home for him in China, the Guangzhou Chimelong Zoo. There he has much more space and 
conditions close to his natural habitat. Sherley, born on 3 July 1998 got to the Czech Republic 
illegally. His first harboring was in the Bašť Zoo Park. As the local conditions were not suitable 
for breeding of this rare animal, the owner brought him to Hodonín. He was placed next to two 
elderly chimpanzees Ob and Zuzana. As Sherley spent all his life in a close contact with people, 
he had no chance to learn natural social behaviour. In the company of two other chimpanzees 
he could kill time by occasional contact over the bars and learn how to deal with other members 
of his family. His potential even increased when he was later given two young females, Tea and 
Judy from the Liberec Zoo. In spite of the fact that since that time he was surrounded by four 
other chempanzees, he did not manage to get rid of human upbringing till the end of his stay in 
Hodonín. His handicap was popular with the visitors who loved his exhibitions and unbeliavable 
face-play. No wonder he had numerous fans from all the country. We do believe that in the new 
Chinese home he is fine and happy.

SUMMARY
The Zoo parted with Sherley the chimpanzee

Osmiletý Sherley krátce po svém příchodu do Zoo Hodonín

Sherley (17) před odchodem do Číny
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ZE ZOO ODEŠLA  
I TYGŘÍ DVOJČATA

Martin Dubšík, chovatel
Jiří Hlásenský, chovatel

Nejen se šimpanzem Sherleym, ale Zoo 
Hodonín se v  letošním roce rozloučila 
i s dvěma mláďaty tygra ussurijskéo (Pan-
thera tigris altaica) . Jedno z nich odešlo 
7 . prosince do Kolína nad Rýnem (SRN), 
druhé o čtrnáct dní později do Zoo Praha .
Tygří dvojčata se narodila 31 . 5 . 2015 coby 
prvorozená samici Raje a samci Igorovi . 
Radža i Šér Chán, jak byla pojmenována, 
se od počátku měla k světu, odchov pro‑
běhl bez vážnějších problémů . Potíže na‑
staly až v sedmi měsících jejich věku, kdy 
tygříci začali zasahovat do krmné dávky 
své matky s tím, že později jí pokaždé spo‑
řádali celou porci, takže permanentně 
hladová samice začala ztrácet na váze . 
Nejdříve jsme se pokoušeli zvířata v pavi‑

lonu, který byl původně určen pouze pro 
expoziční chov zvířat, nikoli pro odchovy, 
rozdělit tak, že v  jedné ubikaci dostali 
krmení oba lvi, ve druhé mláďata, v další 
tygřice a v poslední samec . To ale nefun‑
govalo, problém zase nastal u lvů . Jeden 
den sežral celou dávku pro oba samec, 
druhý den to zopakovala samice . Potíž 
byla v tom, že v pavilonu bylo najednou 
šest zvířat, ale ubikace jen čtyři . Nako‑
nec nebylo zbytí, obě tygří mláďata jsme 
museli umístit do tzv . starého šelmince . 
Tam v určitém diskomfortu stísněných 
podmínek čekala na rozhodnutí koordi‑
nátora, kam budou přesunuta .
Po ročním čekání první prosincový trans‑
port směřoval do Německa, kde se radují 
ze Šér Chána, do Prahy zamířil Radža . 
Podle tamní chovatelky kočkovitých 
šelem Veroniky Šejstalové tygřík opustil 

Jedno z tygřích dvojčat – dvouměsíční Šér Chán – ve výběhu nového šelmince
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The two cubs of Amur tiger (Panthera tigris altaica) born on 31 May 2015 left our Zoo this De-
cember. One of them was relocated to Cologne, Germany and the other one went to the Prague 
Zoo. They had lived separated from their mother from the age of seven months in "old beast 
house". The reason for separation were the cubs' intrusions into their mother’s feed, later they 
were able to eat complete portion of hers, she was constantly hungry and started losing weight. 
After a year of waiting for coordinator’s decision about where the cubs would be moved both 
nineteen-months-old tigers left. They are both doing well in their new homes.

SUMMARY
The Zoo parted with tiger twins

transportní bednu bez 
donucení a  během malé 
chvilky . Díky svému mládí 
a  sebevědomé povaze si 
brzy zvykl i na nové pro‑
středí . „Od začátku byl 
zvědavý a hravý, dobře rea‑
goval na všechny podněty . 
Občas se snaží ukázat svou 
nebojácnost v ýpadem 
na mříže, ale přehnaně 
agresivní není,“ hlásila 
krátce po příjezdu Radži 
chovatelka . A protože také 
brzy začal odpovídat na vo‑
lání domácí samice Mery, 
chovatelé jej po povinné 
karanténě chtějí s  ní se‑
známit osobně . „Vzhledem 
k  vysokému věku samice 
nepředpokládáme, že by spolu měli něja‑
ká mláďata, ale doufáme, že budou dělat 
radost našim návštěvníkům ve společné 

Vykládka tygříka Radži v Praze

Sedmnáctiměsíční Radža ve svém novém domově

expozici,“ zaznělo z pražské zoo .
Podobného přijetí, ale i obdivu a nadšení, 
se dočkal i Šér Chán v Kolíně nad Rýnem .
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JAK JSME ZVLÁDLI 
PROVIZORIUM PŘI 
REKONSTRUKCI PAVILONU
Bc . Petra Bílková, chovatelka

V provizorních podmínkách se odehrá‑
val život části zvířat i práce chovatelů 
v pavilonu opic, kde od září až do konce 
roku probíhala rekonstrukce střechy . Ve 
stropní dřevěné konstrukci docházelo 
k zadržování vlhkosti s následkem vzni‑
ku plísní a hniloby . Její statika byla již ve 
stavu, kdy hrozilo zborcení střechy . Aby 
se co nejméně dotkla návštěvníků, celá 
akce byla naplánována na konec sezony .
Nejdříve jsme museli přestěhovat zvířata 
z celé jedné poloviny pavilonu . Gibona 
lar (Hylobates lar), lemury černé (Eule-
mur macaco macaco) i kočkodany zelené 
(Chlorocebus sabaeus) jsme rozdělili do 
spřátelených zoo v Brně, Ostravě a Li‑
berci, šimpanze pak přestěhovali do 
poněkud stísněných prostor někdejšího 
medvědince v zadní části zahrady .

Při stěhování zvířat z pavilonu byla dobrá každá ruka

Příprava ubikace někdejšího medvědince pro ubytování šimpanzů
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Dne šestého září nastal v pavilonu sta‑
vební ruch provázený prašností, hlukem 
a hlavně nesnesitelným zápachem ře‑
didel a barev . To vše na rozdíl od nás, 
ošetřovatelů, zvířata, která v pavilonu 
zůstala, snášela docela dobře . Za těchto 
podmínek se tam dokonce narodila dvě 
mláďata tamarínů žlutorukých (Saguinus 
midas) a tři mláďata tamarínů pinčích 
(Saguinus oedipus).
Tamaríni a většina terarijních zvířat však 
měla výhodu v tom, že byla od nejhoršího 
ruchu oddělena dveřmi a chodbou . Hlav‑
ně průvan s přívalem studeného vzduchu 
a také hluk a zápach z nátěrů měla ovšem 
z první ruky trojice teju žakruarú (Tupi-
nambis teguixin), takže se spekuluje, že 
samec, jenž v té době uhynul, se stal obětí 
celé stavební akce .
Složitější to měla i čtyřčlenná skupina 
šimpanzů (Pan troglodytes), která mu‑
sela opustit původní komfort pavilonu 
a uchýlit se do starého medvědince . Tam 
na ni čekaly stísněné ubikace s pěti pa‑
landami a jen o něco lepší venkovní vý‑
běhy . Ty pro šimpanzí čtyřku však měly 
i výhody . Tamní mříže zvířata využívala 
ke šplhání a díky nim měla i  lepší kon‑
takt s návštěvníky, 
což si užívaly obě 
strany .
Šimpanzi  s i  na 
nové uby tování 
brzy zvykli, pro‑
blémy měla jen 
samice Tea, která 
se zpočátku ne‑
chtěla večer vracet 
do ubikace . Spá‑
vala zachumlaná 
v peřinách venku, 
i  když byly tehdy 
t e p l o t y  k o l e m 
nuly . Výsledkem 
byla rýma a celko‑
vé nachlazení, ale 

Šimpanzí seniorka Zuzka si užívala kontaktu s okolím
skrz mříže starého šelmince

Užší kontakt se zvířaty měli i chovatelé při krmení



55 | Výroční zpráva 2016 / The Annual Report 2016

naštěstí se brzy uzdravila a po týdnu už 
se ubikaci nebránila . Dokonce v ní při 
večerním zavírání bývala první . Problé‑
my přinesly až silvestrovské ohňostroje . 
Hluk z nich odnesl zvláště osmatřicetile‑
tý Ob, kterého pak po několik dnů rovněž 
nebylo možno dostat dovnitř . Důvěru 
zpět získal až po týdnu .
Situaci ale komplikovaly i silné mrazy, 
kdy jsme zvířata neměli kam přepustit, 
a tak při úklidu ubikací musela bohužel 
ven . Promrzlou zem ve výbězích jsme 
aspoň pokryli dřevitou vatou, abychom 
šimpanzům byť krátký pobyt venku 
ulehčili . 
Také hlavní krmení, jež jsme za normál‑
ních okolností pokládali na zem, jsme 
v těch dnech museli podávat po kouscích 
přímo přes mříže . Proces krmení se tak 
protáhl, na druhé straně jsme si ale my, 

chovatelé, užívali radosti z užšího kon‑
taktu se zvířaty .
Celkově lze konstatovat, že šimpanzí 
skupina byla skvělá, přesun i život v no‑
vých prostorách zvládla se ctí . Není ani 
samozřejmostí, že se v tak stísněných 
podmínkách dobře snášela, že si vzá‑
jemně neubližovala .
Teď jen čekáme na ukončení prací 
a předání budovy k užívání, abychom 
za příznivého počasí přizvali tým odbor‑
níků z pražské zoo, kteří by zvířata uspali 
a my je mohli vrátit zpět . Jsme také zvě‑
daví, jak se poté budou chovat . Už ale 
počítáme dny, kdy budou opět v daleko 
lepších podmínkách svého pavilonu, kde 
na ně čeká bezpečnost, více světla, dob‑
ré větrání i vymalované ubikace náznaky 
deštného pralesa, které ztvárnil mladý 
malíř Petr Přikryl .

Because of rebuilding of the roof on the pavillion of primates the life and work in that zoo part 
took place under provisional conditions from September till the end of 2016. A part of the animals 
was moved to associated zoos, nevertheless, terrarium animals and three tamarin species. The 
construction rush was accompanied with dust, noise and smell of diluents and paints. The animals 
who remained in the pavillion underwent the discomfort well. However improbable it may seem, 
two young red-handed tamarins (Saguinus midas) and three cotton-top tamarins (Saguinus 
oedipus) were born during the reconstruction. Tamarins as well as most of the terrarium animals 
were lucky to be separated from the major rush by a door and corridor. Draught accompanied 
by gust of cold air, noise and smell of paints was not well accepted by three common tegu lizards 
(Tupinambis teguixin) who were directly exposed. There are speculations that a male who died 
in the time is a victim of the reconstruction. The situation was also difficult for a group of four 
chimpanzees (Pan troglodytes) who had to leave comfort of their pavillion and go to an old bear 
cage where the inside space was very limited, the yard was just a bit better. However, there were 
some advantages for the chimpanzees who used the bars for climbing and thus they had better 
contact with the visitors. The animals got used to their new accommodation soon, only Tea, the 
female, had some problems. At the beginning she refused to get inside in the evenings, used to 
sleep, wrapped in blankets, outside even though the temperatures were close to zero. The noise 
of New Year fireworks scarred 38-year-old Ob who was reluctant to get inside for several days 
after. Frost made the situation even more complicated and the animals had to be outside when 
the inside was being cleaned. Overally, we can say that all the animals coped with life in the new 
area well. We are now waiting for the works to be finished and the building to be reoccupied by 
the animals when the weather allows. They will have more light, quality ventillation, safety and 
decorations of rain forest made by Petr Přikryl, a local painter.

SUMMARY
How we managed provisional arrangement during 
pavillion reconstruction
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ENRICHMENT NAŠIM 
ZVÍŘATŮM PROSPÍVÁ
Martin Dubšík, chovatel
Jiří Hlásenský, chovatel

Enrichment neboli obohacení . Činnosti, 
kterými se i v naší zoo snažíme zabavit 
zvířata, aby fyzicky ani psychicky nestrá‑
dala . V přírodě jsou nucena na svou ob‑
živu vynakládat obrovské úsilí, které jim 
často zabírá většinu času jejich bdělosti . 
Zaměstnává je to mentálně i  tělesně . 
Snažíme se proto, aby ani zvířata v zajetí 
nestagnovala, přičemž se pokoušíme 
vytvářet jim náhradu či simulaci přiroze‑
ného prostředí . Nejrůznějšími činnostmi 
je pak nutíme k tomu, aby si potravu tak‑
zvaně zasloužila . Loni jsme připravili řadu 
z nich, při některých pomáhali i studenti 
Gymnázia Strážnice .
Tak například u jaguárů (Panthera onca) 
jsme dávali maso do sněhuláka či pa‑
pírových krabic, které zvířata musela 

roztrhat, aby se k potravě dostala . Do 
výběhu jsme také instalovali papírové 
pytle s ovčí vlnou, takže jaguáři cítili pach 
ovcí a to je, jak jsme předpokládali, silně 
motivovalo . Pytle jsme uvázali na kmeny 

Vánoční enrichment u surikat (Suricata suricatta)

Enrichment u lvů jihoafrických (Panthera leo krugeri)
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v  expozici a  na mříže . Zatímco samec 
Tito se při podobných akcích drží spíše 
zpátky, samice Gracia, která je celkově 
dominantnější, se při dobývání obsahu 
pytlů jevila jako velmi aktivní .
Také tygrům ussurijským (Panthera tigris 
altaica) jsme maso pečlivě balili do krabic 
a zavěšovali na stromy . Pach syrového 
masa byl pro samce Igora natolik vzrušují‑
cí, že roztrhání obalu i přes jeho bytelnost 
bylo pro něj dílem několika sekund .
Enrichment byl i  součástí takzvaných 
zážitkových programů . Při nich jsme 
maso důmyslně schovávali do skrýší ve 
výbězích, takže šelmy si musely maso 
hledat či si pro ně vylézt na kmen stromu 
nebo i na skálu . Nyní plánujeme nákup 
plastových balonů pro vybití přebytečné 
energie lvů a tygrů .
Nově jsme letos začali praktikovat enrich‑
ment i u rysů ostrovidů (Lynx lynx) . Těm 
jsme maso schovávali pod kmeny a listí 
v  expozici nebo 
jsme jim zavěšovali 
kuřátka na mříže či 
větve stromů . Vše 
jsme důkladně za‑
maskovali, aby byli 
nuceni používat 
k nalezení potravy 
veškeré smysly . 
Z p o č á t k u  b y l o 
znát, že z vířata 
nejsou na nutnost 
v y vinout vlastní 
úsilí  z v yklá . Po 
několika krmeních 
tímto způsobem 
se ale jejich reakce 
podstatně zlepšily .
Podobně jsme po‑
stupovali i u surikat 
(Suricata suricatta). 
I  jim jsme potravu 
schovávali na různá 
místa ve výběhu, 

Samice jaguára (Panthera onca) Gracia
se o svou porci masa utkala se sněhulákem

Jaguár Tito musí maso dobýt z krabice z kartonu
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myši jsme například přivázali na 
vánoční stromeček, pro uschování 
moučných červů jsme vyrobili jakýsi 
hlavolam za pomoci PET lahve opat‑
řené dírkami . Jakmile surikata začala 
lahev před sebou kutálet, červi z ní po‑
stupně vypadávali . I tady jsme chtěli, 
aby si zvířata zvykla na to, že jim potra‑
vu nemusíme vždy dávat až pod nos . 
Při opakování tohoto způsobu krmení 
vidíme značný posun k lepšímu . V en‑
richmentu proto chceme pokračovat 
a rozšiřovat jej i na jiné druhy, neboť 
jsme přesvědčeni, že je pro zvířata 
chovaná v zajetí velkým přínosem .

The Hodonín Zoo puts the emphasis on enrichment of the kept animals' life. The enrichment 
is most common for jaguars (Panthera onca), Amur tigers (Panthera tigris altaica), Eurasian 
lynx (Lynx lynx) a meerkats (Suricata suricatta). This year, we have included the enrichment 
into the event programs for public, in preparation we were supported by Strážnice grammar 
school students. We plan to continue in these activities and expand them gradually as they are 
apparently a great contribution for the animals bred in captivity.

SUMMARY
Our animals prosper from enrichment

Šimpanzí enrichment
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NOVINKY A ZMĚNY 
V PAVILONU AKVÁRIÍ

Ing . Lenka Štursová,
zooložka

V roce 2015 jsme zahájili rekonstrukci zá‑
zemí naší největší nádrže pavilonu akvá‑
rií, při níž jsme vyměnili filtr a filtrační 
média, staré osvětlení nahradili novými 
LED světly s nižší spotřebou a možností 
volit ze dvou barev osvětlení či jejich 
kombinace .
Letos jsme v započatých pracích pokračo‑
vali . Do nádrže jsme kvůli rozpohybování 
vody instalovali dvě výkonná čerpadla 
a  do zázemí přidali další techniku  – 
odpěňovače, UV lampy a  další prvky 
sloužící k  udržení odpovídající kvality 
vody . V nádrži současně vyrostla imitace 
korálového útesu, což nám umožnilo 
osadit ji několika korály . Vzniklo přitom 
množství úkrytů a  zákoutí, v  nichž se 

může schovat spousta menších ryb . 
Návštěvníci tak mohou obdivovat i de‑
sítky dalších druhů živočichů . Jsou jimi 
například: bodlok plachtonoš (Zebrasoma 
veliferum), králíčkovec korálový (Siganus 
corallinus), okatec stříbřitý (Monodacty-
lus argenteus), sapínek žlutomodrý 
(Chrysiptera hemicyanea), pomec Corté‑
zův (Pomacanthus zonipectus), pyskoun 
Lubbockův (Cirrhilabrus lubbocki), ost‑
natec dvoubodý (Bodianus bimaculatus), 
ježovka diadémová (Diadema setosum) 
a další . Některé druhy přitom chováme 
v hejnech, jiné zastupují pouze jedinci . 
Dohromady je v nádrži přes sto kusů ryb 
a zhruba dvě desítky bezobratlých .
Po několika měsících jsme se mohli vrátit 
i k chovu žraloka černoploutvého (Car-
charhinus melanopterus), když jsme do 
zoo importovali dvě samice tohoto druhu . 

Zrekonstruované mořské akvárium s korály, ježovkou diadémovou a desítkami nových ryb
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O jednu jsme však nešťastnou náhodou 
přišli, druhá prospívá a je dominantou 
nově zrekonstruované nádrže .
Změny se dotkly i nejmenšího mořského 
akvária, kde jsme obměnili živočichy a in‑
stalovali nové, úspornější a modernější 
osvětlení .
Ve sladkovodních akváriích jsme zrušili 
nádrž osazenou rybkami z jezera Malawi 
a nahradili je tzv . Halloween kraby (Ge-
carcinus quadratus) . Ti jsou atraktivní 
zejména svým zbarvením .
Další novinkou v tomto pavilonu je zre‑
konstruované akvaterárium . Opatřili 
jsme je novým podlahovým topením, 
veškeré povrchy jsme buď opravili nebo 
nově zhotovili, novou podobu dostalo 
i  vzduchování v  nádrži a  opravili jsme 
i několik menších nedostatků v zázemí . 
Nutnosti vystěhovat všechny rostliny a ži‑
vočichy jsme využili ke změnám vzhledu 
i osazení ubikace .
Kvůli technickým problémům se rekon‑
strukce protáhla na několik měsíců, ale 
výsledek stojí za to . Zvířata mají lepší 
životní podmínky a návštěvníci se mo‑

hou těšit z nových zvířat a oku lahodícího 
akvaterária . Nově si tak příchozí mohou 
prohlédnout např . anténovce mřížované‑
ho (Perrunichthys perruno) nebo kančíka 
červenohlavého (Cichlasoma synspilum) . 
Nově jsme také přímo do vody umístili 
větev, kterou nejvíc ocenila samice 
kajmánka trpasličího (Paleosuchus pal-
pebrosus) a vodní želvy, které ji využívají 
k odpočinku .

Žralok černoploutvý (Carcharhinus melanopterus)ve zrekonstruované nádrži

Okatci stříbřití (Monodactylus argenteus)
ve společnosti bodloků žlutých (Zebrasoma flavescens) a dalších druhů ryb
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This year, we have continued in reconstruction of the biggest tank in the aquarium pavillion. 
We have installed two powerful pumps and added further technologies in the facility areas as 
well as water treatment elements. In the tank, there is a new coral reef imitation with several 
corals. The visitors can admire tens of new fish species and Blacktip reef shark (Carcharhinus 
melanopterus) which we reinstalled after several months. There are also changes in the Lake 
Malawi fish tank where Haloween crabs (Gecarcinus quadratus) were replaced by other species. 
The aquaterrarium is also reconstructed and newly designed.

SUMMARY
News from aquariums

V rámci rekonstrukce akvaterária bylo obměněno i rostlinstvo
Návrat kajmánka trpasličího (Paleosuchus palpebrosus)
z pobytu v zázemí zoo

Takto kajmánka ve zrenorovaném akvateráriu uvítal
glyptoper velkoploutvý (Glyptoperichthys gibbiceps)
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ZÁCHRANNÁ STANICE PRO 
HANDICAPOVANÉ ŽIVOČICHY

Bc . Jiří Ingr,
zoolog

Záchranná stanice pro handicapované 
živočichy při Zoo Hodonín již v roce 2015 
pozastavila svou činnost . Důvodem byl její 
nevyhovující stav . Kapacita stanice neod‑
povídala počtu přijatých živočichů, nedo‑
stačující bylo její vybavení a objevovaly se 
i další, zejména provozní problémy . Vedení 
zoo proto začalo hledat nové prostory pro 
vybudování nového zařízení . Po zvážení 
všech možností se však na konci roku 2016 
rozhodlo provoz záchranné stanice ukončit . 
Ukázalo se totiž, že zahrada v současnosti 
žádnými vhodnými prostory pro novou zá‑
chrannou stanici nedisponuje . Kromě toho 
území, jemuž stanice sloužila, mají ve svém 
obvodu působnosti i jiná podobná zařízení, 
takže rozhodnutí zoo komplexnost pokrytí 
celého území ČR nijak nenarušilo .
V roce 2016 zahrada veškeré přijaté živo‑
čichy předávala do Záchranné stanice pro 
volně žijící živočichy v Buchlovicích . Z trva‑
lých handicapů chová dva puštíky obecné 
(Strix aluco), dva kalouse ušaté (Asio otus) 
a jednoho čápa bílého (Ciconia ciconia) . Tito 
jedinci jsou vzhledem ke svým problémům 
odkázáni na trvalou lidskou péči a nejsou 
tak disponováni k vypuštění do přírody . 
Nyní proto slouží k  expozičním účelům 
a osvětové činnosti .

The Hodonín Zoo suspended the services of the Rescue Station for Handicapped Animals last 
year. The decision was motivated by unsatisfactory technical condition of the Station. The Zoo 
management was looking for new premises for a new facility - without success. This is why they 
decided to discontinue the Station permanently. In 2016 the Zoo passed all the handicapped 
animals to the rescue station in Buchlovice. We only kept a few permanently handicapped 
species: tawny owl (Strix aluco), two northern long-eared owl (Asio otus) and a European white 
stork (Ciconia ciconia). These individuals are thrown upon permanent human care and they are 
not used for display and educational purposes.

SUMMARY
Rescue Station for Handicapped Animals

Handicapovaný čáp bílý (Ciconia ciconia)

Puštík obecný (strix aluco)

Kalous ušatý (Asio otus)
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Stejně jako v předchozích letech snažili 
jsme se i letos zaměřit hlavně na prevenci 
zdravotních problémů zvířat . Na základě 
Plánu preventivní péče se odebírá trus 
a provádí vakcinace či odčervení zvířat . 
Další kategorií veterinární práce je pak 
označování mláďat mikročipem, ošetření 
drobných poranění, vakcinace, vyšetření 
zvířat před transportem a v případě po‑
třeby pak operace .
Většina případů vyžadujících zásah vete‑
rináře spadá do lehčí kategorie . Patří sem 
například občasný průjem či jiné zažívací 
obtíže (nezřídka způsobené nevhodným 
krmivem podaným návštěvníky, což je 
ve většině zoologických zahrad příčinou 
i  nejednoho úhynu zvířete), dále pak 
nachlazení šimpanzice (Pan troglodytes) 
Tey, poraněné oko tamarínky vousaté 
(Saguinus imperator subgrisescens) po 
šarvátce se spolubydlící, korekce drápů 
nebo zobáku u zoborožce šedolícího (Ce-
ratogymna brevis) či puštíka brýlatého 
(Pulsatrix perspicillata), pravidelná korek‑
ce drápů medvědice malajské (Helarctos 
malayanus) Li apod .
Nejnáročnější operací byla loni amputace 
zlomeného křídla plameňáka růžového 
(Phoenicopterus roseus) . Pták si způsobil 
otevřenou zlomeninu křídla a utrpěl vel‑
kou ztrátu krve . Zvíře jsme museli uspat, 
odstranit veškeré ostré úlomky kostí 
a zašít všechny rány . I přes snahu všech 
zúčastněných bohužel zvíře do druhého 
dne uhynulo .
Další zajímavý zákrok absolvovala samice 
tygra ussurijského (Panthera tigris altai-

ca) Raja, když jí přerostly drápy na přední 
tlapě, které si z nějakého důvodu přestala 
obrušovat . Jeden z nich jí zranil peřinku 
a zvíře začalo kulhat . Raja tak musela být 
imobilizována, neboť bylo třeba ostříhat 
všechny přerostlé drápy a ošetřit ranku .
Pokud je nutno velké kočkovité šelmy 
uspat, pak se vždy kromě zákroku provádí 
i celková kontrola zvířete . Přeci jen není 
mnoho možností prohlédnout tygrovi 
zuby, drápy a pohmatem zkontrolovat 
celkový zdravotní stav . V roce 2016 jsme si 
mohli prohlédnout i samce tygra ussurij‑
ského (Panthera tigris altaica) Igora a mla‑

VETERINÁRNÍ PÉČE

Ing . Lenka Štursová, zooložka
MVDr . Kateřina Jedličková, veterinární 
lékařka

Broušení zobáku puštíka brýlatého (Pulsatrix perspicillata)

Otevřená zlomenina křídla plameňáka růžového
(Phoenicopterus roseus)
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dého Šér Chána . Igor trpěl nechutenstvím 
a  apatií . Naštěstí se ukázalo, že nejde 
o nic vážného a po podání medikamen‑
tů a zavodnění fyziologickým roztokem 
byl v pořádku . U mladého Šér Chána se 
jednalo o  infekci v  dýchacích cestách, 
kdy bylo nutné zvíře uspat kvůli odběru 
vzorků a důkladnému vyšetření . Ještě 
jednou musel být uspán skrze vyšetření 
před transportem do německého Kolí‑
na nad Rýnem . Nový majitel vyžadoval 
vyšetření trusu i krve a tu není možné 
odebrat v bdělém stavu zvířete .
Nad zdravotním stavem zvířat v zoo bdí 
stejně jako v předchozích letech MVDr . 
Kateřina Jedličková . Spolupracujeme 
také s VFU v Brně, a to formou konzulta‑
cí, různých rozborů nebo vyšetření . Úzce 
spolupracujeme se státní veterinární 
správou, zejména pak s inspektorátem 
v Hodoníně, která zároveň provádí v zoo 
i v útulku pravidelné kontroly . Většina 
vzorků k vyšetření putuje do SVÚ Jihlava 
nebo SVÚ Olomouc . Likvidaci kadáverů 
a kafilerního odpadu pro zoo zajišťuje 

společnost Agris spol . s r .o . v Medlově . 
V  oblasti deratizace spolupracujeme 
s firmou CHAVET, s .r .o .

Vyšetření nemocného tygra ussurijského (Panthera tigris altaica)

K pravidelným úkonům péče o zvířata patří stříhání oveček
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As in the previous years, in 2016 again we focused mainly on prevention of our animals' health 
problems. Following the Preventive Care Plan we sample excrements and vaccinate and worm 
the animals. Other category of veterinary work is micro-chipping young animals, treatment of 
minor injuries, examination before transport and, if necessary, surgeries.
Most of this year’s veterinary interventions were, luckily, of minor category. We dealt with common 
indigestion often caused by unsuitable feed supplied by visitors, Tea the chimpanzee’s (Pan 
troglodytes) cold, injured eye of bearded emperor tamarin (Saguinus imperator subgrisescens) 
as a result of fight with her fellow. In case of yellow-casqued hornbil (Ceratogymna brevis) or 
spectacled owl (Pulsatrix perspicillata) we trimmed claws and bills, regular claw trimming is 
common with the sun bear (Helarctos malayanus) female.
The most demanding operation of the season was amputation of a broken wing of a rosy flamingo 
(Phoenicopterus roseus) who had an open wing fracture with considerable loss of blood. Other 
intervention was with the Amur tiger (Panthera tigris altaica) female Raja whose claws on a front 
paw got too long as she stopped shaping them and one of the hurt the sole and the animal 
started limping. We let the claws trimmed and injury dressed. We also had to narcotize the 
Amur tiger (Panthera tigris altaica) male Igor who suffered with loss of appetite and apathy. He 
got well after being fed with medication and inundation with solution saline. An Amur tiger cub 
suffered with infection of airways. In the area of veterinary care we cooperate with VFU Brno, 
State Veterinary Administration and SVÚ Jihlava or SVÚ Olomouc. Cadavers are disposed by 
Agris Medlov company, rodent control is carried out by CHAVET s.r.o.

SUMMARY
Veterinary care

Čipování kočkodana zeleného (Chlorocebus sabaeus)
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Bc . Jiří Ingr, zoolog

Na úseku výživy jsme provedli několik 
změn ve složení krmných dávek u někte‑
rých druhů zvířat . Výživa je všeobecně 
obor, který je možno neustále zdo‑
konalovat a  upravovat, proto jsme ke 
změnám přikročili i  letos . Naší snahou 
je, aby krmivo pro zvířata bylo velmi 
pestré a  chutné, zároveň ale také co 
nejpřirozenější a  obsah všech potřeb‑
ných 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 získa‑
ných poznatků se snažíme krmné dávky 
stále zdokonalovat . To se samozřejmě 

může projevit i na celkových nákladech 
na výživu, které jsou ovlivňovány i stále 
měnícím se počtem zvířat .
V grafu č .1 porovnáváme jednotlivé kate‑
gorie 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 kr‑
mivo, krmivo pro plameňáky, probiotika 
apod .
U většiny kategorií krmiv (graf č .2) jsme 
zaznamenali přibližně stejné náklady, 
jako v předchozím kalendářním období . 
Krmiva, jako jsou obilniny a seno, kupu‑
jeme ve větším množství na delší dobu 
dopředu . Může proto nastat situace, kdy 
nám ke konci roku přechází zbytek zá‑
sob do dalšího kalendářního období, což 
může přehled nákladů značně zkreslit .

VÝŽIVA A KRMENÍ

Významnou část krmné dávky mozolnatců a kopytníků tvoří luční seno
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U kategorie „ovoce a zelenina“ se nám 
letos náklady snížily, a to proto, že kvůli 
letošní rekonstrukci střechy pavilonu 
opic jsme na několik měsíců přesunuli 
většinu tamních obyvatel do okolních 
zoologických zahrad .
Naopak u  kategorie „ostatní krmivo“ 
náklady vzrostly . Do této kategorie patří 
mimo jiné i  krmivo pro akvarijní ryby . 
V letos zrekonstruované nádrži pro žra‑
loky je totiž nyní více než sto mořských 
živočichů .
V budoucnu budeme i nadále pracovat 
na změnách některých krmných dávek, 
abychom co nejvíce snížili náklady, niko‑
liv však na úkor kvality .
Závěrem můžeme konstatovat, že výkyvy 
v celkových nákladech na krmiva jsou 
nejvíce ovlivněny neustále se měnícím 
počtem chovaných zvířat . Dalším vý‑
znamným faktorem je počasí v daném 
kalendářním roce . V případě mírnějších 
zim zvířata spotřebují méně energeticky 
hodnotných krmiv, naopak v tuhých mra‑
zech je jejich spotřeba vyšší . Přípravna krmiva pro zvířata

Potrava užovky červené (Pantherophis guttatus)Potravou zoborožce šedolícího (Ceratogymna brevis)
je ovoce a zelenina
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Chov krmných zvířat
Zoo Hodonín je již řadu let soběstačná 
v  produkci vlastních krmných zvířat . 
Z nich chováme myši, potkany, morča‑
ta a  králíky . Pro chov myší a  potkanů 
jsme letos vybudovali nové prostory, 
protože dosavadní zařízení bylo 
již v havarijním stavu . Jen díky 
vybudování nové, dobře vět‑
ratelné místnosti jsme v tomto 
úspěšném chovu mohli pokračo‑
vat . K chovu myší a potkanů nám 
slouží cca 50 chovných beden 
a jejich roční produkce přesahuje 
hranici 10 000 kusů .
I pro chov morčat a králíků jsme 
letos museli zakoupit nové králí‑
kárny, neboť ty původní už byly 
značně opotřebované . Pro tento 
chov nám nyní slouží 18 boxů .
Ve vlastní produkci krmných zví‑
řat hodláme pokračovat . Vlastní 
chov nám totiž přináší mnoho vý‑
hod . Díky němu nejsme závislí na 

žádném dodavateli . Biologickou potravu 
máme kdykoliv k dispozici a sami si může‑
me vybrat, v jakém růstovém stadiu zvíře 
ke zkrmení použijeme . V neposlední řadě 
máme dobrý přehled i  o  tom, co naše 
krmná zvířata konzumují . Samozřejmostí 
je jejich pravidelná veterinární kontrola .

Ovoce a zelenina – potrava pro kočkodany zelené
(Chlorocebus sabaeus)

Chov králíků pro biologické krmení
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2011 2012 2013 2014 2015 2016

zelenina, ovoce 538 515 524 521 553 453

maso 374 357 508 580 515 510

seno, sláma 200 191 194 152 98 145

obilniny 41 70 45 14 12 10

ostatní krmivo 433 416 479 500 494 537

krmivo celkem 1586 1549 1750 1767 1672 1655

We have made some changes in the area of nutrition, particularly composition of feeding rations. 
The changes occured mainly in case of exotic species requiring special feed composition. In this 
area we cooperate with other zoos as well as private breeders in our endeavour to make the 
rations perfect. Naturally, we can expect the changes to reflect in overall nutrition costs. In most 
feedstuff categories the costs remained basically the same as in the previous year. We have been 
buying feed like cereals and hays for some time in large volumes. This is why we can have cetain 
amount overlapping into the following year and thus the cost overview is not exact. In the "fruits 
and vegetables" category the costs this year went down as most of monkey pavillion inhabitants 
were relocated to other zoos for the period of several months during its roof reconstruction. On 
the contrary, the costs in "other feedstuff" category have risen. They include feed for aquarium 
fish; the newly reconstructed shark tank accommodated over a hundred sea animals.
Fluctuations in feed costs are mainly influenced by ever-changing number of animals as well as 
weather. During milder winters the animals consume less high-energy feed, tough winters mean 
much higher consuption, though.
Live feeding animals
The Hodonín Zoo has for years been self-sufficient in the area of live feed material. We keep 
mice, rats, guinea-pigs and rabbits. The production of mice and rats exceeds 10 thousand 
pieces and therefore we had to replace old, unsuitable place by a new one. We also bought new 
rabbit-hutches with eighteen boxes for guinea-pigs and rabbits. We will continue in production 
of feeding animals as there are clear advantages: we are not dependent on any suppliers, the 
animals are available whenever we need and we can decide in which stage they will be used. 
And also, we have a good information about what the feeding animals consume.

SUMMARY
Nutrition and feeding

Porovnání spotřeby krmiva od roku 2011 v tis . Kč
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Mgr . Iva Uhrová
mluvčí zoo, propagace

V roce 2016 Zoo Hodonín zaznamenala 
nejvyšší návštěvnost ve své devětatřice‑
tileté historii . Do zahrady přišlo celkem 
161 934 návštěvníků, což je o  téměř 
14 000 více než v roce 2015 . Za vynikající 
sezonu vděčíme nejen ideálnímu poča‑
sí, které přímo vybízelo k výletům, ale 
přispěla k ní i řada aktivit ze strany zoo . 
Návštěvníky lákaly především kulturně 
výchovné a  vzdělávací akce, obměna 
expozic a příchod mláďat či nových živo‑
čišných druhů . Snad největším lákadlem 

bylo znovuotevření expozice mořského 
akvária a návrat žraloků i zrekonstruova‑
né akvaterárium . Rekordní návštěvnost 
je nicméně o to větším úspěchem, vez‑
meme‑li v úvahu od září do konce roku 
trvající rozsáhlou rekonstrukci pavilonu 
primátů . Ten byl po zmíněnou dobu mimo 
provoz a návštěvníci, kteří o ní byli s před‑
stihem informováni, tak přicházeli o jednu 
z nejatraktivnějších částí prohlídky .

PROPAGACE A VZDĚLÁVÁNÍ

ROK 2016
Nejvyšší návštěvnost 

v historii Zoo Hodonín
161 934



Zoologická zahrada Hodonín / Zoological Garden Hodonín | 72

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

prosineclistopadříjenzářísrpenčervenecčervenkvětendubenbřezenúnorleden

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

prosineclistopadříjenzářísrpenčervenecčervenkvětendubenbřezenúnorleden

Vývoj návštěvnosti 2016

Poměr návštěvníků 2016

le
de

n

ún
or

bř
ez

en

du
be

n

kv
ět

en

če
rv

en

če
rv

en
ec

sr
pe

n

zá
ří

říj
en

lis
to

pa
d

pr
os

in
ec

ce
lk

em

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

2014 2400 3445 12291 17954 20809 21661 29044 29978 7875 9696 3042 1973 160168

2015 1531 2607 5809 15263 20100 19781 28315 29403 11013 8411 3364 2297 147894
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děti 324 664 1614 4155 6575 9104 9935 10053 3102 2966 936 620 50048

dospělí 635 1200 2986 8349 9775 6643 14743 15565 5861 3215 1637 991 71600

neplatící 572 743 1209 2759 3750 4034 3637 3785 2050 2230 791 686 26246



73 | Výroční zpráva 2016 / The Annual Report 2016

Spolupráce se 
sdělovacími prostředky
K propagaci své činnosti zoo vy‑
užívala především regionálních 
médií . Intenzivně spolupracovala 
s měsíčníkem Hodonínské listy, Ho‑
donínským deníkem Rovnost a tý‑
deníky Slovácko a Nové Slovácko, 
často využívala i služeb regionální 
TV Slovácko, Rádia Jih a  Rádia 
Čas . Užší spolupráci zoo navázala 
i s Rádiem Kiss Hády, jejím novým 
mediálním partnerem se stalo i Rá‑
dio Petrov, které vytvořilo reklamní 
spoty zvoucí k návštěvě zoo i na její 
kulturně‑vzdělávací akce . O dění 
v zoo se zajímala i celostátní média . 
Například ČT Art ‑ Déčko odvysílala 
reportáže a rozhovory pro dětský 
pořad Tamtam, TV Barrandov 
natočila a  v  hlavních zprávách 
uvedla reportáž o odchodu šim‑
panze Sherleyho do Číny . Několik 
rozhovorů o zoo odvysílal i Český 
rozhlas . Při komunikaci s veřejností 
jsme hojně využívali sociální sítě 
a webové stránky . Těm jsme letos 
také propůjčili modernější design .

Reklama a další propagace 
zoo
Zoo využila možnosti prezentovat za‑
hradu zdarma, recipročně či za jiných 
výhodných podmínek . Připravila inzerci 
do Cykloprůvodce (fotografie, texty) a pro 
obnovené rodinné pasy . Pokračovala 
spolupráce s Centrálou Top výletní cíle 
jižní Moravy a Dolního Rakouska .
»  Zpracována nová prezentace zoo pro 

zvukový panel v Kyjově a dále pro portál 
Cestuj s dětmi .

»  Distribuce propagačních materiálů 
do informačních center, hotelů, lázní 
a Přístaviště U Jezu

»  Reciproční výměna propagačních pane‑
lů Zoo Hodonín a pořadatelů kulturních 
akcí v regionu

»  Zpracování podkladů pro výroční zprá‑
vu UCSZOO

»  Zpracování výroční zprávy Zoo Hodonín 
za rok 2015

Nově se zoo zapojila do odborné spoluprá‑
ce na okresním kole biologické olympiády, 
kde také propagovala svou činnost .
Nově vydané propagační materiály
»  letáček s orientační mapkou zoo
»  nová informační tabule a nová adopční 

cedule v zoo

O dění v zoo se často zajímají i celostátní média
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ZOOLOGICKA 
ZAHRADA 
HODONIN

  Svět zvířat 
na kraji Dúbravy890 

zvířat

vzdělávací a zážitkové programy
kulturně výchovné akce
komentované prohlídky 
veřejné krmení žraloků, 
velkých koček a lidoopů
bufet, dětské hřiště s atrakcemi, 
prodejnA suvenýrů, parkoviště, 
přebalovací pult

ve 220 druzích - mezi nimi vzácnÍ bílÍ lvI 
jihoafriČTÍ, tygŘI ussurijŠTÍ, skupinA 
šimpanzů, exotické ptactvo v čele 
s tukanem obrovským, mořská akvária

www.zoo-hodonin.cz 

tel. 518 346 271
U Červených domků 3529, 
695 01 Hodonín

Otevřeno denně
duben 
až říjen

listopad 
až březen
Poslední vstup půl hodiny před zavírací dobou

900 -1900

900 -1600

»  tři druhy magnetek a butonů
»  tři druhy záložek do knih
»  tři druhy reflexní pásky s logem zoo
»  reflexní přívěsek s logem
»  velká reklamní tabule zoo (viz . foto 

vpravo) a informační cedule útulku pro 
psy ‑ umístěné v centru města

»  novoročenky, kapesní kalendáříky, 
nástěnný kalendář formátu A3

Prezentace zoo na veletrzích
a dalších akcích
»  Regiontour Brno
»  IFT Slowakiatour Bratislava
»  Veletrh cestovního ruchu v Ostravě
»  Infotour a cykloturistika Hradec Králové
»  Regiontour Expo Trenčín
»  Holiday World Praha
»  Živý betlém Mutěnice
»  Svatovavřinecké slavnosti Hodonín
»  Jihomoravské krajské kolo přírodověd‑

né olympiády v Hodoníně

Kulturně výchovné akce zoo 
v roce 2016:
Kromě tradičních akcí jsme v letošním 
roce připravili pro návštěvníky i několik 
novinek . Navázali jsme také novou spo‑
lupráci s Hnutím Brontosaurus Mikulčice, 
organizací Junák – český skaut Prušánky 
a ZUŠ Dolní Bojanovice, které pomáhaly 
s realizací některých kulturně výchovných 
akcí . K těm nejvýznamnějším patřily:
2. duben – Mezinárodní den ptactva
Tematické vědomostní hry a  soutěže, 
ukázky ptačího jídelníčku, ptačí výstava, 
komentované prohlídky ptačích expo‑
zic, anketa O nejkrásnějšího ptáka roku 
2016 a  O  nejkrásnější jména pro pár 
páva korunkatého . Malou pozornost pro 
návštěvníky s ptačím jménem představo‑
val nejen vstup zdarma, ale také drobný 

dárek s ptačí tematikou . Na akci, která 
současně otvírala novou návštěvnickou 
sezonu, přišlo 1 169 návštěvníků .
24. duben - Den Země
Tradiční akce tří pořadatelů  – města 
Hodonína, Ekocentra Dúbrava a  Zoo 
Hodonín za spolupráce OS Benatura 
a  Zálesáci, tentokrát na téma Všemi 
smysly . V areálu zoo U Červených domků 
i na trase vedoucí lesem až k Ekocent‑
ru se k hlavním organizátorům přidala 
také Tespra, OS ČČK, OS Oáza a se svou 
výstavou hub i fotografií hub již tradičně 
také ratíškovičtí mykologové . O dobrou 
atmosféru odpoledne se starala skupina 
Country Band SDU . Zasoutěžit si ve vě‑
domostech a prověřit svá čidla si na akci 
kvůli špatnému počasí přišlo nezvykle 
málo ‑ jen 350 ‑ návštěvníků .
14. květen - Přírodovědná soutěž Zlatý list
Krajské kolo tradiční přírodovědné 
soutěže . Pod záštitou ČSOP v rámci Ji‑
homoravského kraje ji organizovalo Hnutí 
Brontosaurus Podluží za pomoci Zoo 
Hodonín . Smyslem soutěže je umožnit 
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setkání dětem s hlubším zájmem o pří‑
rodu a formou soutěže ověřit a porovnat 
jejich znalosti . Zoologická zahrada za‑
jišťovala také doprovodný program . Na 
stanovištích soutěžní stezky odborníci 
včetně lektorů vzdělávacího centra Zoo 
Hodonín prověřovali znalosti dětí v ob‑
lastech: zoologie, botanika, ekologie 
nebo neživá příroda . Součástí hodnocení 
družstva byla i praktická celoroční práce 
pro přírodu . Počet účastníků 112
22. 5. Mezinárodní den biodiverzity
Nová akce se vzdělávacím charakterem . 
Na programu bylo představení ochranář‑
ských projektů a promítání dokumentu 
upozorňujícího na ohrožení biodiverzi‑
ty ve světě . Akce se zúčastnilo na tisíc 
návštěvníků .
29. květen - Dětský den v zoo
Tradiční akce s následujícím programem: 
středověké odpoledne v podání OS Dračí 
úsvit, středověká keramická dílna, pro‑
menádní koncert Dětského komorního 
orchestru ZUŠ, facepainting, vědomostní 
soutěže a zábavné hry, setkání s kontakt‑
ními zvířátky .
Počet návštěvníků 2755
2. červen - Dreamnight neboli Noc snů
Součástí programu pro handicapované 
děti byl facepainting, návštěva kontakt‑
ních zvířátek, vystoupení zpěvačky Táni 
Zatloukalové, raut a  dárky na rozlou‑
čenou . Účastníky byly děti ze Zeleného 
domu pohody Hodonín, Duhové školy 
a Domova Horizont Kyjov . Na akci jich 
přišlo 55 .
4. červen – narozeniny šimpanzů
Dvě samice šimpanzů, Judy a Tea, tento 
den oslavily 15 let . Návštěvníci se mohli 
zúčastnit komentovaného krmení a sym‑
bolického předání dortů a dárků .
Účast: 150 návštěvníků

Mezinárodní den ptactva oslavila zoo už po deváté

Den Země v zoo

Na Den dětí v zoo se těší malí i dospělí



Zoologická zahrada Hodonín / Zoological Garden Hodonín | 76

9. červen – Zoo-odpoledne pro dětské 
domovy
Akce pro děti z dětských domovů Hodo‑
nín, Milotice, Skalica, Strážnice . Děti si 
mohly užít komentovanou prohlídku zoo, 
setkání s kontaktními zvířátky a závěreč‑
ný táborák . Účast 32
15. červen - Farmářem v Kolumbii
Cestopisná přednáška ve vzdělávacím 
centru zoo . Prezentace fotek a videí se 
zaměřením na faunu a flóru jihoamerické 
země . Účast 12
17. červen - Sportovní hry města Hodonín
Do organizace akce města se zapojila 
i zoologická zahrada . Připravila soutěžní 
stanoviště a tři komentované prohlídky 
pro účastníky akce .
25. červen - Rozloučení se školou aneb 
Hurá prázdniny!
Tradiční akce na závěr školního roku . Na 
programu bylo slavnostní otevření zre‑
konstruovaného mořského akvária (za 
přítomnosti realizátora jeho rekonstruk‑
ce Jiřího Berky), promenádní koncert ko‑
morního souboru ZUŠ, miniekojarmark, 
zábavné hry a soutěže, setkání se zvířátky 
a ukázky vytáčení medu s povídáním o ži‑
votě včel . Počet návštěvníků: 400
28. srpen - Rozloučení s prázdninami 
aneb Hurá do školy!
Akce pro děti a jejich rodiče před koncem 
letních prázdnin: zoosoutěž a zábavné 
hry s odměnou, setkání s kontaktními zví‑
řátky, středověké odpoledne ve společ‑
nosti rytířů z Dračího úsvitu, středověká 
keramická dílna .
Počet návštěvníků: 1 350
1. říjen – Mezinárodní den seniorů
Vstup v  tento den pro seniory do zoo 
zdarma s  možností komentovaných 
prohlídek . Této nabídky využili senioři 
především z Hodonína, ale také okolních 
vesnic, celkem jich přišlo 155 .

Dreamnight neboli Noc snů v zoo
patří handicapovaným dětem

Jedno odpoledne v zoo patřilo dětem z dětských a azylových domovů

Rozloučení se školou aneb Hurá prázdniny je další oblíbená akce zoo
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2. říjen - Oslava Světového dne zvířat 
spojená se Dnem zdraví
Ve vzdělávacím centru prezentovaly svou 
činnost projekty věnující se ochraně 
ohrožených druhů zvířat . Na programu 
dále byla ochutnávka netradičních hmy‑
zích specialit, canisterapeutické aktivity, 
komentované krmení tygrů a lvů, face‑
painting, výstavy obrazů a fotografií .
Tradičně byla oslava Dne zvířat spojena 
se Dny zdraví pořádanými městem Ho‑
donín . Návštěvníci si tak mohli nechat 
změřit krevní tlak či množství tuku v těle, 
zhlédnout výstavu hub s mykologickou 
poradnou Václava Koplíka nebo ochut‑
nat bio či Fairtrade výrobky . Kvůli velmi 
špatnému, deštivému počasí se akce 
zúčastnilo jen 502 návštěvníků .
30. říjen – Svátek dýní a Halloween
Nové pojetí tradiční předdušičkové akce . 
Program s názvem Svátek dýní tentokrát 
začal už od odpoledne v areálu zoo . Kro‑
mě výtvarného happeningu pedagoga 
a  studentů SŠPU bylo na programu 
dlabání dýní a další tvořivé dílny . Hlavní 
program byl zahájen v  18 .00 v  areálu 
U  Červených domků . Připraveny byly 
tradiční strašidelné soutěže, diskotéka, 
opékání špekáčků, vědomostní soutěže 
a vyhlášení nejlepších masek . Novinkou 
byl fotokoutek, ohňová show a taneční 
vystoupení . Na akci spolupracovaly OS 
Dračí úsvit, Hnutí Brontosaurus, Zelený 
dům pohody, ZUŠ Dolní Bojanovice, 
Skaut Prušánky a taneční skupina Adira 
farah . Účast – 1800 dětí i dospělých .
16. listopad – Srí Lanka
Cestopisná přednáška s promítáním foto‑
grafií ve vzdělávacím centru zoo . 
11 účastníků
1.–23. prosinec – Zdobení stromků pro 
zvířátka
Ozdobit stromky v  zoo pochoutkami 
pro zvířata přišli předškoláci i nejmladší 

Součástí Dne zvířat byly i komentované prohlídky zoo

Rozloučení s prázdninami aneb Hurá do školy

O Dni zvířat si malí návštěvníci
užili kontaktních obyvatel zoo
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Ukázky práce s canisterapeutickým psem o Dni zdraví

Zpestřením Dne zvířat byla
i výstava obrazů Petra Přikryla

Hmyzí speciality o Dni zdraví

Halloween neboli Noc duchů
– jedna z nejoblíbenějších akcí zoo
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Zdobení stromků pochoutkami pro zvířátka si oblíbili ti nejmenší

Štědrý den u šimpanzů K době Vánoc v zoo už neodmyslitelně patří živý betlém

Zážitkový program Jeden den ošetřovatelem v zoo .
Lenka Bršťáková z Vrbice si jej dopřála podruhé .
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hned na třech akcích pro veřejnost ‑ Dni 
dětí, Rozloučení se školou a Rozloučení 
s prázdninami . Pracovníci banky zde 
rozdávali své propagační materiály 
a pro malé děti připravili zábavné hry . 

»  Oblíbenou součástí komerčních akcí 
a  zajímavou možností jak obdarovat 
své blízké stále zůstávají zážitkové pro‑
gramy, které za poplatek 2000 korun 
nabízejí možnost nahlédnout do zázemí 
zoo a vyzkoušet si práci ošetřovatelů . 
Účastníci nejenže se podílejí na přípra‑
vě krmiva a úklidu ubikací, ale také se 
dozvědí, na co je třeba u jednotlivých 
druhů dávat pozor, co je nutné každý 
den sledovat a že každý druh je něčím 
zvláštní, a proto vyžaduje individuální 
přístup . Letos absolvovalo tento speci‑
ální program devět zájemců, kteří přijeli 
z různých koutů republiky, jeden z nich 
pak byl Brit . Největší zájem byl tradičně 
o práci v pavilonu velkých koček a v pa‑
vilonu opic .

školáci . Odměnou pro ně byla prohlídka 
zimní zoo . Celkem přišlo na 200 dětí .
11. prosinec – Živý betlém a narozeniny 
bílých lvů
Adventní akce ve spolupráci s literárně 
dramatickým oborem ZUŠ Hodonín, v re‑
žii Matěje Mužíka . Doprovodný program 
představovaly výtvarné vánoční dílničky 
a komentované předávání narozenino‑
vých dárků páru jihoafrických lvů . Na akci 
přišlo 150 návštěvníků .
24. prosinec – Štědrý den v zoo
Předávání vánočních dárků zvířatům 
v  zoo a  komentované krmení tygrů 
a šimpanzů . Ozdobné vyřezávání ovoce 
a zeleniny v podání Zdislava Krále .
300 návštěvníků
Komerční akce:
»  Dne 4 . 6 . uspořádala Den dětí v zoo jed‑

na ze zdravotních pojišťoven . Ta vedle 
vlastní prezentace připravila pro děti 
zábavné hry a soutěže s odměnou . 

»  Jeden z  finančních ústavů se podílel 

Komerční akce v zoo
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Visitors
In 2016 the Hodonín Zoo had the highest number of visitors in its 39-year-long history. It was visited 
by 161,934 people, nearly fourteen thousand more than in the previous year. Such great season 
was caused by both excellent weather and interest in our cultural-educational events. Visitors 
were mainly attracted by new displays, young animals and new species. The top attraction was 
newly opened sea aquarium with a coral reef, return of sharks and renovated aqua-terrarium.
Media collaboration
The Zoo used mainly regional media for its promotion, both press and radios and television. 
New, closer collaboration was started with Rádio Kiss Hády and Rádio Petrov located in Brno. 
National media showed interest in Zoo’s life as well. Communication with public occured mostly 
through social networks and our Website the design of which has recently been modernized.
Further Zoo promotion
In 2016, same as in the previous years, the Hodonín Zoo took the opportunity to present its 
activities free of charge, reciprocally or under favourable terms. We prepared advertisement 
for Cycling Guide and reintroduced Family Passports. Collaboration with Top Trip Destinations 
in South Moravia and Lower Austria publisher continued. A new presentation for audio panel 
in the city of Kyjov was prepared, a similar one for the Travel with Children website. There were 
reciprocal exchanges of promotion materials and panels with hotels, information centers and 
other cultural events organizers. We published several promotion materials, information board 
and adoption table, usual New Year’s card, pocket calendars and a wall calendar. Our activities 
were presented at six national fairs, St. Laurent’s feast in Hodonín and regional natural-science 
contest. The Zoo joined preparation of district round of biological olympics for the first time.
Cultural-educational events 2016
Besides traditional cultural-educational events we organized some new ones this year. We newly 
collaborate with Hnutí Brontosaurus (a non-profit environmentalist organization) in Mikulčice 
or Junák (Czech scouting) in Prušánky.
We got engaged in international or worldwide events as:
International Birth Day, Day of Earth, International Day of Biological Diversity, Children’s Day, 
Senior Citizen Day or World Animal Day connected with an event organized by the municipality 
of Hodonín - Health Day.
Other events to be mentioned include Afternoon for Orphanages, Dreamnight for handicapped 
children, Farewell to School and Farewell to Summer Holiday, Pumpkin Day and Halloween, 
decoration of Christmas trees by delicacies for animals, Live Christmas Crib, celebration of 
chimpanzee and white lions' birthdays, Christmas Day in Zoo. We also organized two travel 
lectures for general public - Farming in Columbia and Sri Lanka.
Commercial events
One of two commercial events in the Zoo was organized by a health insurance company which 
contributed by CZK 9,680, other was prepared by a financial institution on three occassions - 
Children’s Day, Farewell to School and Farewell to Summer Holiday. This cooperation earned 
CZK 15,000. Experience programs were again popular part of commercial events and interesting 
gift possibilty. This year, we organized them for nine individuals who arrived from various parts 
of the country, one of them was a British citizen. Most of them were interested in working in the 
wild cat and monkey pavillions.

SUMMARY
Publicity and promotion
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Ing . Zdenka Vavrysová
Bc . Šárka Krakovská
lektorky vzdělávacího centra

V letošním roce se na úseku vzdělávací 
činnosti mimořádně dařilo . Zatímco loni 
se ve vzdělávacím centru zoo uskutečnilo 
celkem 65 výukových programů, letos 
jich bylo 133 .
Dlouhodobě však klesá zájem o komento‑
vané prohlídky . Důvodem může být trend 
zvyšujícího se důrazu na environmentální 
vzdělávání přímo ve školách . Aby předešli 
zbytečnému dublování učiva, pedago‑
gové z  nabídky zoo pro své žáky volí 
raději výukové programy . Zvláště když 
jejich součástí je i návštěva příslušných 
zvířecích expozic s daným komentářem 
a žáci si tak určitou část zoo prohlédnou 
automaticky . Komentované prohlídky 

zřejmě z těchto důvodů letos absolvova‑
ly většinou jen zájmové kolektivy, jichž 
bylo pouhých 14, zatímco loni jsme jich 
evidovali 27 a předloni 52 .
Velký úspěch měly také výukové pro‑
gramy zoo, které svou dotací podpořilo 
město Hodonín a žáci tak měli možnost 
některé z nich absolvovat zdarma . Celá 
akce probíhala během ledna a února, kdy 
do zoo i v tomto méně atraktivním ročním 
období zavítalo 423 žáků z 19 tříd .
Abychom udržovali zájem škol o opakova‑
né návštěvy zoo a zodpovědně tak plnili 
i vzdělávací poslání zoologických zahrad, 
rozšířili jsme nabídku programů pro starší 
žáky o pět novinek, jejichž společným 
jmenovatelem je ochrana biodiverzi‑
ty . Patří k nim Příběh želvího krunýře, 
Zvířata v ohrožení a Biodiverzita a dále 
cestopisné přednášky s názvy Indonéská 

ČINNOST VZDĚLÁVACÍHO CENTRA

Výukový program ve vzdělávacím centru zoo
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džungle a Afrika v ohrožení . Pro mladší 
děti nově nabízíme programy O čem sní 
protinožci a Za polárním kruhem .
Výuku uskutečňujeme nejen v zoo a nej‑
bližším okolí . V květnu jsme zajišťovali 
dvě terénní cvičení v přírodní rezervaci 
Skařiny pro 17 žáků ze ZŠ Čejkovice . Dále 
jsme byli pozváni do strážnické městské 
knihovny na besedu s názvem Zvířátka 
v knihovně . Dětem a jejich rodičům jsme 
představili některá naše kontaktní zvířata 
a také poradili s chovem jejich domácích 
mazlíčků . Popovídat si přišlo 24 dětí .

Speciální vzdělávací 
programy
Letos jsme poprvé vyzkoušeli speciální 
výukové programy u  příležitosti oslav 
Dne Země a Dne zvířat . V prvním přípa‑
dě šlo o vědomostní kvízy s odměnou 
a  prohlídkou zoo, u  podzimního Dne 
zvířat jsme žákům navíc nabídli setkání 
s kontaktními zvířátky a komentovaná 
krmení . Zájem o oba programy byl znač‑

Komentovaná prohlídka zoo

Letos měly premiéru speciální programy pro školy ke Dni Země
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ný . Kromě hodonínských k nám přijely 
na Den Země i třídy z Ježova, Kněždubu, 
Mikulčic, Břeclavi, Čejkovic a Moravského 
Písku (celkem 26 tříd, 509 dětí) a na Den 
zvířat ze Žarošic, Břeclavi, Holíče, Stráž‑
nice a Dubňan (celkem 10 tříd, 219 dětí) .
Každoročně připravujeme také vyžití pro 
tělesně a mentálně postižené . V minulosti 
to byl například speciálně upravený pro‑
gram U nás na statku, letos jsme handi‑
capovaným dětem nabídli program Naši 
chlupatí příbuzní . Nabídky využily dvě 
třídy, což představuje 20 žáků .
S kontaktními zvířátky a řadou zajíma‑
vých přírodnin jsme navštívili kyjovskou 
odbočku organizace SONS, kde jsme 
besedovali s nevidomými a slabozrakými . 
Přišlo dvacet z nich .
 
Zookroužky
I v roce 2016 v zoo pokračovaly kroužky 
Sovičky, Plameňáci I a II a Přírodovědný 
kroužek . V kroužku Plameňáci pracují žáci 
1 . a 2 . tříd ZŠ U Červených domků v cel‑

kovém počtu 38 dětí, Sovičky navštěvuje 
21 žáků 3 . a 4 . tříd téže školy . Členy Příro‑
dovědného kroužku jsou děti ve věku od 
šesti do třinácti let . Z Hodonína, Mutěnic, 
Dubňan, Rohatce a Velkých Bílovic k nám 
pravidelně přijíždí celkem 13 dětí .

Příměstské tábory
Již tradicí v naší zoo se staly jarní a letní 
příměstské tábory, které se těší velké 
oblibě . I když jsme postupně zvýšili počet 
dětí z původních patnácti až na dvacet 
pět, nemůžeme z prostorových ani per‑
sonálních důvodů uspokojit zájem všech . 
Letos na naše tábory zavítaly děti nejen 
z Hodonína a okolí, ale také ze slovenské‑
ho Holíče a Senice . Jarní tábor měl téma 
S Večerníčkem za zvířátky a v létě jsme tá‑
borníkům nabídli témata Za tajemstvím 
pralesa, Dobrodružství opičky Žofky 
a Co se děje za městem . Každý táborový 
program obsahoval spoustu her a zábavy, 
nejvíce se však děti těšily na návštěvy 
u zvířátek a aktivity kolem nich .

Zookroužek Sovičky při výrobě kašírovaných vajíček
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Odborná činnost
Dvěma studentkám z  Gymnázia ve 
Strážnici jsme umožnili v zoo aplikovat 
praktickou část Středoškolské odborné 
činnosti v  oblasti enrichmentu zvířat . 

Aktivity se soustředily na šelmy, u nichž 
se enrichment v rámci výuky dětí prová‑
děl méně . Vyzkoušeli jsme řadu dosud 
nepoužívaných variant, zvířata reagovala 
pozitivně, což ocenili i ošetřovatelé .

Na letním příměstském táboře si děti vyzkoušely i práci ošetřovatelů

rok 2015

rok 2016
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The educational activities in the Hodonín Zoo in 2016 were successful. While in 2015 the Educa-
tional Center organized 65 educational programs, it was 133 of them this year. Unfortunately, our 
commented guides are in continuous decline. This may be caused by the trend of increased stress 
on environmental education at schools. Trying to avoid doubling of information the teachers 
prefer educational programs to guided tours around the Zoo. The programs are enriched by 
a commented visit of animals in their habitat so the pupils and students can see the Zoo anyway. 
The commented tours were thus chosen just by private groups, specifically 14 of them. Last year, 
there were 27 of them, the year before 52.
Educational programs, financially supported by the municipality of Hodonín, were also successful, 
they were provided to students free of charge. This special action was offered in January and 
February and was attended by 423 pupils and students from 19 school classes. With the view to 
keep the schools motivated to repeated visits the Center extended its programs for older school 
children by five new programs focused on biodiversity protection. Two new programs were 
prepared for younger children, too. For the first time the Educational Center tried specialized 
educational programs on the occassion of Earth Day and World Animal Day. The work continued 
in four field-clubs which have 72 members. Suburban spring and summer camps have became 
a tradition.

SUMMARY
Education in the Hodonín Zoo

Co žije v Dúbravě

Za tajemstvím lesních skřítků

Smrtící setkání

Barevná peříčka

Proč plazi jazyk plazí

Korálový útes

Zvuky noci

Zimní program

Expedice do Afriky

U nás na statku

Ferda a ti druzí

Naši chlupatí příbuzní

Šelmy v ohrožení
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Výukové programy v roce 2015 a 2016
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Bohuna Mikulicová,
spolupracovnice zoo

Česká koalice pro ochranu biodiverzity 
(Czech Coalition of Biodiversity conserva‑
tion – CCBC) sdružuje organizace a tzv . 
in situ projekty, jež pomáhají v místech 
výskytu ohrožených živočišných druhů . 
Svou spolupráci s ní loni zahájila i Zoo 
Hodonín a letos v ní úspěšně pokračo‑
vala . Svou podporou projektů koalice 
naplňuje jedno z nejdůležitějších poslání 
moderních zoologických zahrad .
V  rámci této spolupráce uskutečnilo 
oddělení propagace a vzdělávání v době 
od dubna do září cyklus akcí na podporu 
projektů CCBC, jež také představovalo 
veřejnosti prostřednictvím článků v Ho‑
donínském deníku Rovnost . Součástí 
každého z nich vždy byla pozvánka na 

akci v zoo, kde projekty byly prezentová‑
ny formou informačních stánků s propa‑
gačními materiály . Této možnosti využil 
projekt Mořské želvy na akci Mezinárodní 
den biodiverzity a další tři na akci Svě‑
tový den zvířat . Byl to projekt Kukang, 
jenž svou činnost směruje na záchranu 
poloopice outloně váhavého (Nycticebus 
coucang), dále projekt Tarsius zaměřený 
na nártouny filipínské (Tarsius syrichta) 
a Derbianus, nesoucí název podle anti‑
lopy Derbyho (Taurotragus derbianus), 
o jejíž záchranu se snaží .
Zoo dále zorganizovala dvě přednášky 
pro veřejnost vedené odborníky zapoje‑
nými do projektů CCBC . V první z nich se 
lektorka, členka Koalice proti palmového 
oleji Mgr . Iva Uhrová, zaměřila na ohro‑
ženou biodiverzitu tropických deštných 
pralesů a problematiku palmového oleje . 

ZOO PODPORUJE PROJEKTY CCBC

Zoo v rámci projektu CCBC připravila program na ochranu želv
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Během této přednášky s názvem Indo‑
néská džungle měli návštěvníci možnost 
zhlédnout autentické fotografie a videa 
přímo z oblasti, které se problematika 
týká . S druhou přednáškou, nesoucí ná‑
zev Zátoka nosatých opic, přijel odborný 
pracovník Zoo Ústí nad Labem, Stanislav 
Lhota . Ústředním tématem jeho lekce 
byla ochrana ohroženého bornejského 
druhu opic, kahau nosatých (Nasalis 
larvatus), ale také celé oblasti Balikpa‑
panského zálivu, a  ochranářská práce 
v terénu .
Návštěvníci si v zoo prohlédli i výstavu 
Mořské želvy stejnojmenného projektu 
a další výstavu s názvem Cesta palmové‑
ho oleje, již hodonínské zahradě zapůjčila 
Koalice proti palmovému oleji .
V rámci Mezinárodního dne biodiverzity 
mohli zájemci navštívit vzdělávací cent‑
rum zoo a zúčastnit se promítání doku‑
mentů s následnou diskusí . Šlo především 
o  film Zelená poušť podávající reálné 
svědectví o  problémech způsobených 
pěstováním olejných palem na Borneu, 
jež je i příběhem o globální odpovědnosti . 
Kdo chtěl, podíval se i na několik krátkých 
dokumentů týkajících se projektů Mořské 
želvy, Kukang a Lestari .

The Hodonín Zoo continued in cooperation with Czech Coalition of Biodiversity Conservation 
(CCBC). In 2016 the departments of Public Relations and Education organized a cycle of events 
for public to support CCBC projects. The projects were called Sea Turtles, Kukang focused on 
salvation of slow loris (Nycticebus coucang), Tarsius for Philippine tarsiers (Tarsius syrichta) and 
Derbianus trying to save giant eland (Taurotragus derbianus). The Zoo further organized two 
lectures for general public. The first of them called Indonesian Jungle was focused on endan-
gered biodiversity of tropical rain forests and palm oil issue. The topic of the other one called 
Nose Monkey Bay was protection of endangered monkey species - proboscis monkey (Nasalis 
larvatus)  - from Borneo as well as the whole Balikpapan Bay area. The Zoo visitors could see 
two exhibitions called Sea Turtles and Journey of Palm Oil.

SUMMARY
The Zoo continuously supports CCBC projects

Další program v rámci CCBC se týkal záchrany antilopy Derbyho
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Bohuna Mikulicová,
spolupracovnice zoo

Přispět k  ochraně životního prostředí 
oblastí s vysokou biodiverzitou a ochrana 
in‑situ, to je motto projektu Help for jung‑
le ‑ environmental conservation program . 
Tento plán vznikl v roce 2014 a o dva roky 
později začal fungovat pod záštitou Zoo 
Hodonín .
I když se může zdát, že problematika 
úbytku tropických deštných pralesů je 
nám vzdálená, konzumní život Evropanů 
podstatně ovlivňuje situaci i na druhé 
straně planety . I oni jsou za kácení dešt‑
ných pralesů zodpovědní, především v 
souvislosti s využíváním palmového oleje 
ve výrobcích na evropském trhu . Vzdělá‑
vání a osvěta při ochranářské práci jsou 
proto velmi důležité . Ostatně jsou jed‑
ním ze základních poslání zoologických 
zahrad . Obsahem uvedeného projektu 

je osvětová činnost prostřednictvím en‑
vironmentální výchovy a programů pro 
školy i přednášek pro širokou veřejnost .
Kromě České republiky projekt působí 
v Indonésii, v  jedné z oblastí s největší 
biodiverzitou na světě, jež zároveň patří 
mezi ty nejohroženější – konkrétně v blíz‑
kosti národního parku Gunung Leuser na 
Sumatře . V  jeho deštných pralesích se 
ukrývají také čtyři ze světově nejohro‑
ženějších druhů zvířat ‑ tygr sumaterský 
(Panthera tigris sumatrae), nosorožec 
sumaterský (Dicerorhinus sumatrensis), 
slon sumaterský (Elephant maximus 
sumatranus) a  orangutan sumaterský 
(Pongo abelii) .
Projekt se zaměřuje především na vzdě‑
lávání místních lidí a jejich zapojení do 
ochrany přírody . Cílem těchto aktivit je 
tedy zvýšit povědomí o ohrožení přírody 
a motivovat a vychovávat novou generaci 
místních ochranářů . Mezi ty hlavní patří 
přednášky na školách, podpora a rozvoj 

HELP FOR JUNGLE – PROJEKT ZOO HODONÍN

Výukový program v rámci projektu Help for jungle v Indonésii
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environmentálních center, osvěta turistů, 
vzdělávání místních průvodců a podpora 
komunit v rozvoji ekoturismu . To vše pro‑
vádějí čeští dobrovolníci, jichž v Indonésii 
letos působilo jednadvacet .
Ve spolupráci se sumaterskými partnery 
se této skupině vedené autorkou a koor‑
dinátorkou projektu, Mgr . Ivou Uhrovou, 
podařilo v Indonésii vybudovat zázemí 
pro vzdělávací centrum, kde se nyní 
uskutečňuje výuka angličtiny a environ‑
mentální aktivity, především pro místní 
děti . Ve spolupráci s místními také vznikl 
program se zaměřením na tropické dešt‑
né pralesy a jejich biodiverzitu . Věnuje se 
takovým tématům, jako jsou význam tro‑
pických deštných pralesů, příčiny jejich 
úbytku a ohrožení biodiverzity, nelegální 

lov a černý trh s ohroženými druhy zvířat . 
Řeší se v něm i problematika nadměrné‑
ho odpadu, jeho třídění a recyklace .
Děti používají k  jednotlivým aktivitám 
pracovní sešit a  pomůcky, učitelé pak 
příručku pro práci s pracovním sešitem . 
To vše v rámci své středoškolské odborné 
činnosti vytvořily studentky strážnického 
gymnázia, Radka Syrová a Petra Crhonko‑
vá, ve spolupráci se vzdělávacím centrem 
zoo . Programem děti provází plyšový 
maskot a  k  zatraktivnění výuky slouží 
i další pomůcky, jako je plátno s motivem 
pralesa vytvořené spolupracovníkem Zoo 
Hodonín, malířem Petrem Přikrylem, 
nebo kartičky s obrázky zvířat, mikro‑
skop či krabičkové lupy k badatelským 
aktivitám .

The main idea of the Help for Jungle project - environmental conservation program - is contribu-
tion to environmental protection in the areas with high biodiversity and in-situ preservation. The 
program was introduced in 2014 and started working under the auspices of the Hodonín Zoo 
this year. Besides the Czech Republic the project operates in Indonesia, one ot the areas with 
largest and most endangered biodiversity in the world, located near Gunung Leuser national 
park in Sumatra. The project is supported by our partners in Sumatra and its objective is to 
increase awareness of wildlife endangerment and motivate and educate a new generation of 
local preservationists. 

SUMMARY
Help for jungle – Hodonín Zoo project

Zahajovací práce na výstavbě vzdělávacího centra v Indonésii
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The Hodonín Zoo joined the conservation activities announced by the European Association of 
Zoos and Aquaria (EAZA) again. This year’s campaign called Let It Grow aimed to make general 
public aware of endangered species of animals and plants in our surrounding and preserve the 
ecosystems of our original species in balance so that the did not extinct. To support the campaign 
the Hodonín Zoo announced a literary and art contest in which 185 primary-school pupils and 
secondary-school students from Hodonín and surroundings took part. They created over three 
hundred information posters, pictures, collages or reflexions and poems.

SUMMARYSchool children and students supported 
EAZA campaign

Iva Uhrová
mluvčí zoo, propagace

Zoo Hodonín se opět připojila k záchran‑
ným aktivitám, jež vyhlašuje Evropská 
asociace zoologických zahrad a akvárií 
(EAZA) . Cílem letošní kampaně s názvem 
Nechme je žít a růst, bylo seznámit veřej‑
nost s problematikou ohrožených druhů 
zvířat a rostlin v našem okolí a udržet 
ekosystémy běžných původních druhů 

v rovnováze tak, aby nedocházelo k je‑
jich vymírání . Účasti v kampani se Zoo 
Hodonín zhostila vyhlášením literární 
a výtvarné soutěže, jíž se zúčastnilo 185 
žáků z deseti ZŠ a SŠ z Hodonína a okolí . 
Ti na dané téma vytvořili na 300 prací 
‑ informačních plakátů, maleb, kreseb, 
koláží, úvah a básní . Výsledky soutěže 
byly vyhlášeny při příležitosti oslavy Dne 
dětí, nejlepší práce ale byly v zoo vysta‑
veny od dubna do června .

TŘI STA PRACÍ PRO KAMPAŇ EAZA

Jedna z výtvarných prací vyhlášené soutěže v kampani EAZA
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V roce 2016 se do programu adopcí zvířat 
zapojilo jedenatřicet jednotlivců, škol 
a institucí . Ti všichni přispěli na chov zví‑
řat celkovou částkou 81 600 Kč a stali se 

jejich kmotry . Všem dlouholetým i novým 
adoptivním majitelům za podporu chovu 
našich zvířat upřímně děkujeme a těšíme 
se na další spolupráci .

ADOPCE A SPONZOŘI

Mgr . Iva Uhrová, mluvčí zoo, propagace

Kmotr Adoptované zvíře
Jan Ševčík, Brno tygřice Raja
Christina Maria Mikulica, Vancouver, Kanada želva nádherná
Kolektiv pražírny kávy Coffeespot Hustěnovice šimpanz učenlivý
Adéla Vrbíčková z Hodonína tukan obrovský Felix

MŠ s křesťanskou výchovou Uherský Ostroh medvědice Li, žralok černoploutvý
ZŠ Strážnice, Školní labuť černá, sovice sněžní
Dana Theimerová, Břeclav lev jihoafrický Nadira
ZŠ a MŠ Milotice, 3 .třída zebra Chapmanova Jumamossi
Erin Marek, Bojkovice žralok černoploutvý
Mgr . Zdeňka Hošková a  žáci 3 .B, ZŠ Břeclav, Na 
Valtické tukan obrovský Trita

Erik Blaha, Podivín surikata Kity
Přírodovědný kroužek Plameňáci, ZŠ U Červených 
domků Hodonín plameňák

John a Kathy Medley, Anglie adax nubijský
Přírodovědný kroužek Sovičky, ZŠ U  Červených 
domků Hodonín

sovice sněžní, surikata Makena, tygříci Radža a Šér 
Chán, kajmanka Zubejda

Martina Čížková, Hodonín ovečka ouessantská
Kolektiv zaměstnanců a žáků ZŠ Moravská Nová Ves tamaríni pinčí
ZŠ a MŠ Dolní Bojanovice majna Rothschildova
Radek Šišák, Kyjov ledňák obrovský
Antonín Brázda, Šardice neoféma modrohlavá
Martin a Martina Ptáčníkovi, Praha želva nádherná
Vlastimil Výstup, Kyjov lev jihoafrický Samba
Jolanka Tolarová, Uherské Hradiště rys ostrovid
Anetka Šenkýřová, Ořechov u Brna surikata Gina
Sabina Veselá, Vracov koza kamerunská Lisa
Adéla Vrbíčková, Hodonín tukan obrovský Felix
Jana Kopecká a Jiří Kopecký, Dolní Újezd lemur tmavý
Žáci ZŠ Polešovice surikata Bibi
Dominik Slezák a Tomáš Slezák koza kamerunská Rosina
Radek Švarc, Rakvice surikata Kity
Jiří Horáček, Fojtov lev jihoafrický Samba
Ellinka a Petřík Jurkovičovi, Hodonín piraňa červená a želva nádherná
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Přírodovědný kroužek Plameňáci, Dr . Jiří Dlouhý, Rotnaglovi, Terdi, s . r . o ., Lenka 
Zlomková, Boršice, Alumid s .r .o ., Uhřice, ZŠ Prušánky, Romana Kalužová, Ivo Linhart, 
Sudoměřice, Táňa Jankovičová, Vera Omahna, Barbora Procházková

✤✤  Mgr. Jiřímu Mikolášovi z Prahy – za fotografie zvířat
✤✤  Josefu Petricovi z Hodonína – za fotografie zvířat
✤✤  Mgr. Josefu Ilčíkovi, řediteli ZUŠ Hodonín, za spolupráci při pořádání akcí zoo
✤✤  Marii Snopkové, dirigentce Dětského komorního orchestru ZUŠ
✤✤  Pedagožkám a žákům výtvarného oboru ZUŠ Hodonín
✤✤  MgrA. Petru Bulavovi, SŠPU Hodonín, za spolupráci na akcích zoo
✤✤  Spolupracovníkovi zoo, malíři Petru Přikrylovi, za spolupráci 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 Halloweenu
✤✤  Členům OS Dračí úsvit za účinkování na Halloweenu
✤✤  Hnutí Brontosaurus Mikulčice a Čejkovice za spolupráci na akcích
✤✤  Skautům Ratíškovice za pomoc při organizování Halloweenu
✤✤  Mykologům Václavu Koplíkovi z Ratíškovic a Ladislavu Špetovi z Hodonína za 
přípravu a realizaci výstavy hub a fotografií hub
✤✤  Zuzaně Procházkové, učitelce, a žákům výtvarného oboru ZUŠ Dolní Bojanovice 
za spolupráci na akcích
✤✤  Mgr. Renatě Antošové a žákům ZŠ Ratíškovice za malování na obličej

SPONZOŘI ÚTULKU PRO PSY

DARY

ZVLÁŠTNÍ PODĚKOVÁNÍ

Název společnosti popis daru akce
Lázeňské oplatky Hodonín lázeňské oplatky Dětský den, rozloučení s prázdninami
Velkoobchod
dárkové zboží Ing . Barvíř

dárkové 
zboží – hračky Dreamnight

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

Město Hodonín dárkové zboží Kulturně výchovné akce zoo
Rybářská bašta Hodonín potraviny Dreamnight
U Jeňoura Prušánky koláčky Dreamnight
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40 individuals, schools or institutions joined the animal adoption program in 2016. They contrib-
uted CZK 132,466 for the animals and became godparents of their favourite animals. We would 
like to express our sincere thanks to all the long-term and new adoptive owners for their support 
a look forward to further cooperation.
We also thank to thirteen sponsors of the dog shelter in our Zoo as well as sponsors of cultural-
educational events who provided prices for children contesting within these events. Special 
thanks belong to our collaborators as well - photographers, volunteers helping in organizing 
the events, and medial partners.

SUMMARY
Adoptive parents and sponsors

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

MĚSTSKÉHO ÚŘADU V HODONÍNĚ
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Věra Vejplachová, ekonom

Dotace a příspěvky
Hlavním zdrojem financování zahrady je 
neinvestiční příspěvek zřizovatele, jímž je
město Hodonín . V roce 2016 nám poskytl 
provozní příspěvek ve výši 7 .946 tis . Kč, 
který pokrývá 33,5 % celkových neinves‑
tičních nákladů organizace .
Dalším zdrojem financování zoo je příspě‑
vek od Ministerstva životního prostředí 
ČR (MŽP) ve výši 407 tis . Kč, jenž je určen 
na chov ohrožených druhů světové fauny 
v českých zoo a k jejich zapojení do sys‑
tému ochrany přírody ČR . Příspěvek jsme 
řádně vyčerpali a plně využili .
Celkové výnosy zoo v roce 2016 dosáhly 
částky 23 748 tis Kč .
V procentuálním vyjádření se meziročně 
zvýšily o 7,51 % . Tvořeny jsou neinvestič‑
ním příspěvkem zřizovatele, příspěvkem 
MŽP, výnosy z odpisů budov a vlastními 
výnosy .
Vlastní výnosy jsou příjmy získané vlast‑
ní činností, jako jsou tržby ze vstupného, 

prodej suvenýrů, prodej zvířat, příjmy 
z pronájmů, příjmy za provozování auto‑
dopravy, poplatky přijaté za psy v útulku 
a použití vlastních finančních prostředků 
z  fondů zoo (investiční fond, rezervní 
fond) . Vlastní výnosy, které v roce 2016 
dosáhly výše 14 615 tis . Kč, jsou v mezi‑
ročním srovnání o 28,2 % vyšší .
Soběstačnost zahrady (bez sponzor‑
ských darů a použití fondů) za uplynulý 
rok činila  61,54 % .
Celkové náklady zoo v  roce 2016 do‑
sáhly výše 23 700 tis . Kč . Meziročně byly 
o 7,58 % vyšší .
Náklady na krmiva činily 1 761 tis . Kč, 
náklady na energie a vodu 1 421 tis . Kč, 
na opravy byly ve výši 2 306 tis . Kč a na 
spotřebu materiálu dosáhly 2 063 tis . Kč .
Osobní náklady (mzdy, zákonné zdravot‑
ní a sociální pojištění, náhrady za nemo‑
censkou, příspěvek na obědy, ochranné 
pracovní pomůcky, zákonný příděl do 
FKSP) představují nejvýznamnější objem 
nákladů organizace . V roce 2016 dosáhly 
výše 12 521 tis . Kč .

EKONOMIKA ZOO V ROCE 2016

Za rok 2016 bylo v zoo proinvestováno celkem  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .8 529
- investiční příspěvek zřizovatele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 789

provedena rekonstrukce střechy na pavilonu primátů .  .  .  .  .  .  . 3 712
přistavěny kotce v útulku pro psy při Zoo Hodonín  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2 077

- investiční akce z vlastních zdrojů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 740
pořízen dlouhodobý majetek  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1 321
údržba a opravy majetku  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1 269
odvod zřizovateli na položení kabelu  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 150

INVESTICE V ZOO v roce 2016 (v tis . Kč)
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Hlavní činnost Doplňková činnost

Rok 2015 2016 2015 2016

Náklady celkem 20 545 22 177 1 485 1 521

z toho:

Spotřeba materiálu 3 003 2 973 381 256

Spotřeba energie 873 1 061 135 180

Opravy a udržování 1 284 2 250 65 56

Ostatní služby 1 703 119

Mzdové náklady 7 946 8 548 519 418

Zákon .sociál .pojištění 2 673 2 841 176 141

Zákon .sociál .náklady 466 569 5 4

Daně a poplatky 0 6

Odpisy DHM, DNM 2 048 2051

Ostatní náklady 549 1 884 79 466

Výnosy celkem 20 408 22 033 1 681 1 713

z toho:  

Výnosy ze vstupného 8 991 9 989  

Výnosy z nájemného 550 565

Výnosy z prodeje zvířat 124 100

Výnosy z prodeje zboží 608 702

Výnosy z prodeje služeb 513 290 51

Výnosy ostatní 207 2 912 109 295

Dotace na provoz celkem 10 697 9 132  

z toho ‑ přísp .MŽP 382 406  

‑ přísp . zřizovatel 9 453 7 946  

‑ účel .přísp .ostat  

Rozpouštění transferů 862 780  

HV před zdaněním -137 - 144 196 192

HV po zdanění -137 - 144 196 192

Náklady a výnosy za rok 2015 v tis . Kč
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Stav zaměstnanců

2012 2013 2014 2015 2016

Přepoč.stav 33 33 35 36 36

Prům. mzda 19 351 19 841 18 958 19 595 20 755

The main source of the Hodonín Zoo funding is its institutor - the municipality of Hodonín’s non-
investment contribution. In 2016 the operating funds provided amounted CZK 7,946 thousand 
which covered 33.5 % of total non-investment costs of the organization. The contribution provided 
by Ministry of the Environment of the Czech Republic was assigned for breeding of endangered 
species of world fauna in the Czech zoos and engagement of the Hodonín Zoo into the environment 
protection system in CZ. It amounted CZK 407 thousand and was fully used.
The overall yields of the Zoo in 2016 amounted 23,748 thousand which is a 7.51% year-to-year 
growth. They consist of the institutor’s non-investment contribution, contribution from Ministry 
of the Environment of the Czech Republic, depreciations of assets and own revenues. Own 
revenues consist of entrance fees, sale of souvenirs, sale of animals, rents and road transport 
service, charges for dogs in shelter and utilization of own resources from the investment and 
reserve funds. In 2016 they reached CZK 14,615 thousand which is 28.2% increase in year-to-year 
comparison. The Zoo’s self-sufficiency was 51.8 %.
The investments in 2016 amounted CZK 8,529 thousand, the institutor’s invetment contribution 
was CZK 5,789 thousand. The major investment was reconstruction of the primate pavillion roof 
amounting CZK 3,712 thousand and extension of pens in the dog shelter amounting CZK 2,077.

SUMMARY
Economy
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Pavel Turek, technik 

Tak jako předcházející léta, i rok 2016 byl 
pro Středisko údržby Zoo Hodonín rokem 
náročným na plnění úkolů zaměřených 
na vytváření a  dokončování nových 
expozic a na opravy stávajících objektů 
a pavilonů .
V rámci těchto stálých úkolů středisko 
údržby provedlo následující práce 
a činnosti:
v areálu zoo
‑  rekonstrukce bývalého medvědince pro 

dočasné umístění šimpanzů
‑  instalace vytápění, zpevnění vnitřních 

a venkovních ocelových mříží venkovní 
expozice

‑  rekonstrukce nevyhovující dřevěné 
ubikace pro velbloudy

‑  demolice nev yhovujícího objektu 
myšárna a dřevěné ubikace ve výběhu 
sitatung

‑  oprava vnitřního zdiva ubikací pro šim‑
panze včetně oprav odtokových žlabů 
a osvětlení

‑  rekonstrukce bývalé ubikace a výběhu 
zubrů pro umístění jelenů barasingů

‑  montáž nového venkovního oplocení 
výběhu sitatung, barasingů a jeřábů

‑  demontáž kovových voliér pro sovy
‑  převoz a  montáž nových dřevěných 

voliér pro sovy
‑  provedení nového oplocení u jezírka labutí
‑  převoz a usazení tří zateplených buněk 

pro karanténu ptáků, natažení nové 
elektroinstalace

‑  výroba ptačích hnízdních budek a in‑
stalace nových expozic v  pavilonech 
nového a starého ptačince

‑  rekonstrukce akvaterária pro kajmany
‑  výměna podlahového vytápění, nataže‑

ní nových stěrek
‑  rekonstrukce elektroinstalace pro po‑

třeby nové technologie v akváriu žraloků
‑  výměna prasklého akvária o objemu 1,2 

m3 včetně úpravy podkladu pro uložení 
akvária

v útulku pro psy
‑  oprava a výroba zateplených venkov‑

ních psích bud
‑  vysekání náletových dřevin, sečení 

travnatých ploch
‑  vývoz a pročištění sběrné jímky a sběr‑

ných odtokových žlabů z kotců
‑  opravy betonových podlah kotců a sběr‑

ných odtokových žlabů

Investiční akce v Zoo Hodonín
Rekonstrukce střechy pavilonu primátů
‑ investor: město Hodonín
‑ náklady: 3 712 393,97 Kč
Přístavba boxů pro psy v útulku
‑investor: město Hodonín
‑náklady: 2 076 643 Kč

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 
2016/2017 . Dále jsme zajišťovali prove‑
dení revizí na elektrických instalacích 
objektů a průběžně odstraňovali závady, 
které byly v rámci revizí a kontrol elektric‑
kého zařízení, ale také tlakových nádob, 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
a požární ochrany, zjištěny .
V oblasti dopravní a přepravní techniky 

TECHNICKÉ PRÁCE A ÚDRŽBA V ZOO 2016
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jsme zajistili technické prohlídky vozi‑
del, cejchování tachografů a pravidelné 
servisní prohlídky . Současně jsme pro‑
vedli nákup nového silničního doprav‑
ního vozidla značky Peugeot Boxer a to 
z toho důvodu, že stávající vozidlo Ford 
Krajská veterinární správa SVS Jihomo‑
ravského kraje pro dlouhotrvající cesty 
při přepravě zvířat již neschválila .
Pro úsek péče o  zeleň jsme připravili 
techniku na sezonu 2017 a  nakoupili 
sekačku Zero Tum . Samozřejmostí byla 
doprava a uskladnění krmiva, úklidové 
práce technického zázemí v zoo a vývozy 
odpadů včetně hlášení o jejich likvidaci 
za rok 2016 .
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
Za rok 2016 jsme evidovali celkem pět 
pracovních úrazů . Jednalo se o  lehčí 
úrazy, které si nevyžádaly hospitalizaci 
zraněného . V rámci BOZP (bezpečnost 
a ochrana zdraví při práci) jsme provedli 
následující školení:
‑  zaměstnanců a vedoucích pracovníků 

o požární ochraně a BOZP
‑  zdokonalování odborné způsobilosti 

řidičů profesionáĺů
‑  řidičů referentů, seznámení s návody pro 

obsluhu motorových vozidel
‑  obsluh motorové řetězové pily, křovino‑

řezů a benzinových sekaček
‑  obsluh TNS (stabilních tlakových nádob)
Poskytovatel PLS (posudkové lékařské 
služby) provedl dohled nad všemi praco‑
višti zaměstnavatele .
Požární ochrana
V oblasti požární ochrany jsme nezazna‑
menali žádnou mimořádnou událost . 
V souladu s vyhláškou Ministerstva vnitra 
č . 246/2001 Sb . a průvodní dokumentací 
výrobce jsme zajistili provedení periodic‑
kých tlakových zkoušek a údržbu hasicích 
přístrojů .
Péče o zeleň
V oblasti péče o zeleň jsme zajišťovali 
pravidelnou údržbu travnatých ploch, 
ozdravné prořezy stromů a keřů a květi‑
novou výsadbu v areálu zoo .

Investiční akce roku 2016 ‑ rekonstrukce střechy pavilonu primátů
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The Hodonín Zoo maintenance center focused on building and finalizing of new displays and 
repairs of existing objects and pavillions. The center staff rebuilt the following objects: former 
bear place which had to be adapted for temporary accommodation of chimpanzees, wooden 
stable for camels, former bison stable and paddock for barasinghas. Further, they reconstructed 
wiring for new technologies in the shark aquarium and aquaterrarium for caymans. They 
demolished the object for feed mice and rats and wooden structures in sitatunga paddock. For 
the dog shelter they repaired or produced new insulated external kennels and repaired concrete 
floors in pens and drain channels.
There were two investments in the Zoo the investor of which was the municipality of Hodonín. 
It was restructuring of the roof on pavillion of primates, the total cost of CZK 3.712 mil., and 
extension of dog kennels in the dog shelter, the total cost of CZK 2.077 mil.
In the area of safety and occupational health protection the Zoo recorded five minor work injuries. 
We had fire protection and work safety training, training of company car drivers and operating 
various electric tools, etc.
There was no extraordinary event in the area of fire protection in the Zoo.
The greenery maintenance focused on grassy areas, pruning trees and bushes, flower decorations 
around the whole Zoo.

SUMMARY
Technical part

Práce na výstavbě nových kotců pro psy
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Ing . Lenka Štursová, zoolog 

V roce 2016 jsme v útulku poskytli azyl 
262 psům . Z toho se 79 psů vrátilo zpět 
majiteli, 176 psů se podařilo udat novým 
majitelům a šest psů uhynulo nebo mu‑
selo být ze zdravotních důvodů utraceno . 
Majitelé psů v roce 2016 využili v sedma‑
dvaceti případech služeb psího hotelu .
V grafu na str .103 je znázorněno, jakou 
část tvoří příjmy psů z jednotlivých obcí . 
Kolonka „ostatní“ představuje podíl psů 
uvázaných u  útulku, hozených za jeho 
plot či těch, které do útulku přivedli jejich 
majitelé .
Stále častěji se setkáváme i s tím, že se 
k nám dostávají mladí psi s nějakým pro‑
blémem . Většinou jejich majitelé nezvlád‑
nou výchovu štěněte a psího dorostence 
a pak řeší jeho „neposlušnost“ tak, že se 
jej zbaví předáním do útulku . S takovým 

psem 
je nut‑
né praco‑
vat, věnovat 
mu spoustu času 
a je mnohem těžší najít 
mu pak nový domov .
Samostatnou kapitolou jsou psi týraní . 
Někteří se k nám dostanou bohužel až 
ve chvíli, kdy už jim nemůžeme pomoci . 
Kvůli jejich špatnému zdravotnímu i psy‑
chickému stavu je v některých případech 
musíme utratit . Ty, co mají více štěstí, 
pak čeká dlouhá cesta a hledání ztracené 
důvěry v člověka .
Naštěstí je spousta i těch, kteří našemu 
zařízení a pejskům pomáhají . Ať už tím, že 

ÚTULEK PRO PSY

Tradiční předvánoční akce – Vánoc pro psí kamarády ‑ se účastní i ti nejmenší
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je chodí venčit nebo přispívají finančními 
či materiálními dary . Díky jejich štědrosti 
a úspěchu v kampani „Pomozte naplnit 
misky v útulcích“ se nám sešlo tolik krmi‑
va, že jsme se mohli podělit i s ostatními 
útulky v  okolí a  pomoci tak ještě více 
zvířatům v nouzi . Vážíme si také všech 
těch, kdo přispěli na větší komfort našich 
svěřenců v tradiční akci Vánoce pro psí 
kamarády . Všem patří náš upřímný dík . 
Největší radost nám však udělá, když si 
někdo opuštěné zvíře adoptuje a vytvoří 
mu láskyplný domov .
*Stejně jako v předchozích letech zajišťu‑
je v útulku veterinární péči MVDr . Kateřina 
Jedličková .
*V roce 2016 započala výstavba nové části 
útulku, kde by měly vzniknout čtyři zatep‑
lené kotce a dalších deset kotců běžných . 
Doufáme, že kolaudace se uskuteční co 
nejdříve a budeme moci začít využívat 
rozšířenou kapacitu a případně přistou‑
pit k rekonstrukci stávající části, kde nás 
trápí problémy s kanalizací .

   Počet přijatých psů

O Vánocích řada pejsků z útulku nachází nový domov
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Hotel - 27

Ostatní - 68

Blatnice p. sv A. - 1

Mutěnice - 1

Rohatec - 1

Šardice - 3

Velká n. Veličkou - 2

Čejkovice - 1

Sudoměřice - 1

Ratíškovice - 5

Hodonín - 82

Útulek - 15

Strážnice - 4

Násedlovice - 1

Dubňany - 6

Kyjov - 8 

Veselí n. Moravou - 23

Lužice - 13

Příjmy psů do útulku

This year we offered asylum to 262 dogs (see graph no. 1). 79 of them were returned to their owners 
(graph no. 2), 176 dogs found new owners (graph no. 3) and six died or had to be put down because 
of their poor health. Dog owners used the service of our dog hotel and accommodated 27 dogs. 
Their numbers by months of 2016 are shown in graph no. 4. Graph no. 5 shows percentage of dogs 
coming to shelter from the municipalities in the district. Columnd "others" represent dogs tied to 
the shelter gate, thrown over the fence or those brought by their owners. More and more often 
we get dogs suffering from various problems. Mostly, their owners do not succeed in training 
a puppy and then solve a problem with disobedient dogs by their location in the shelter. The 
saddest stories are those of ill-treated dogs. Some of them get to shelter too late, we are unable 
to help them, they heve to be put down as they are overally in a very poor shape.
However, we also have good examples, there is a long list of volunteers who help to both the 
center and dogs. They walk the dogs or make financial or material contributions. Thanks to their 
generosity and our successful participation in the Help Filling Bowls in Shelters campaign we 
collected so much food that we could share some with other shelters in the region.

SUMMARY
Dogshelter
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Výroční zpráva, v níž jsme vás seznámili s děním 
v Zoo Hodonín, jejími úspěchy i problémy v roce 
2016, je u konce. Rád bych však ještě pohlédl na 
práci tohoto zařízení z jiného úhlu.
Jak zpráva uvádí, Zoo Hodonín loni přivítala 
rekordní počet návštěvníků, což je skvělé, ale pro 
nás zároveň zavazující. Už nyní jsme však našim 
příznivcům nabídli expozice s bezmála tisícem 
kusů zvířat ve zhruba dvou stech druzích. Mnohé 
z nich jsme i úspěšně rozmnožili a odchovali. Naše 
zoo vzkvétá, a to doslovně. Rozkvetly nám květiny 
v odpočinkovém koutě, vyrostla tráva a zeleň na 
donedávna netušených místech. Nad některými 
výběhy opět svítí slunce a vane do nich čerstvý 
vítr. Mnohé expozice dostaly jiný vzhled v podobě 
barev, vybavení či nového druhu zvířat. Na řadě 
míst přibyly cedulky s  texty o  dění v  zahradě. 
Během roku jsme pozvali své příznivce na různé 
akce zaměřené na přírodu a její ochranu, a se-
tkali se přitom se značným zájmem o ně. Rádi 
bychom v nich pokračovali a i nadále zvali přední 
odborníky či terénní pracovníky, kteří mají k této 
problematice co říci.
S cílem rodinám a přátelům naší zoo vůbec umož-
nit častější návštěvy chceme napříště o polovinu 
snížit ceny celoročních permanentních vstupenek. 
V tomto nejnavštěvovanějším turistickém cíli v re-
gionu mají jako na dlani spoustu exotických zvířat, 
jejichž pozorování přináší neopakovatelné zážit-
ky. Je krásné vidět jejich chování, hrátky mláďat 
s rodiči nebo mezi sebou, slyšet zpěv ptáků a mít 
před sebou i jejich obraz. Cítit vůni trávy a květin 
mísící se s pachem zvířat. Stát u skla, z jehož druhé 
strany na nás hledí lev či tygr…
To vše jsou důvody, proč zoo rádi navštěvujeme, 
proč nás neustále láká, proč ji máme rádi. Proč 
si domů odnášíme příjemné prožitky, emoce 
a neopakovatelnou vůni. Všechno je to krásné 
a mělo by to tak být i dalších mnoho let. K tomu 
ale potřebujeme pochopení a podporu. Příroda 
obecně na celém světě čelí svému ohrožení. Den, 
kdy lva stojícího proti zapadajícímu slunci spatří-
me už jenom v zoo či jiném podobném zařízení, se 
blíží. Naším cílem je tento proces co možná nejvíc 
oddálit či zastavit, je-li to vůbec ještě možné.
Loni se proto i naše zahrada zapojila do aktivit na 

podporu ochrany přírody. Přednášeli u nás lidé 
bojující proti enormnímu užívání palmového oleje, 
pro záchranu želv, slonů, nosorožců. Smutné také 
je, že v Asii, Africe, Americe, ale i v Evropě bleskem 
mizí tisíce hektarů lesů, v nichž žilo množství zví-
řat, rostlin a koneckonců i lidí. A to všechno jen 
proto, abychom si my mohli na talíř servírovat 
smažené hranolky či dětem k mikulášským dob-
rotám přibalit nutelu.
Právě kvůli lidské neuvědomělosti žije na planetě 
ve volné přírodě už jen několik set orangutanů 
bornejských a o nic lépe na tom nejsou ani jejich 
příbuzní, orangutani sumaterští. Řadu zvířat, 
která jsou dnes v zoo k vidění, ve volné přírodě 
už nenajdeme. Výčet mizejících druhů by vydal 
na knížku. Proto moderní zoo celého světa dnes 
přispívají finančními prostředky i svou vlastní 
aktivitou na ochranu biodiverzity. Rádi bychom 
mezi ně patřili i my a připojili se tak k ostravské, 
pražské, plzeňské či brněnské zoo, jež na vybrané 
záchranné projekty už dávno přispívají.
A nejde jen o pomoc v místech daleko od nás, důle-
žitá je i ochrana naší přírody, například v podobě 
vypouštění dravých ptáků, sov, ale i hlodavců či 
kopytníků tam, kde již léta nežijí, ale patřili tam 
po celá tisíciletí před námi. V této souvislosti je 
potřeba vytvářet silnou životaschopnou záložnou 
populaci zvířat v zajetí, která v budoucnu pomůže 
navrátit život tam, kde dnes už není. Výsledky 
zahrad jsou hmatatelné a jsem rád, že se na tom 
podílí i  naše zoo, která pro návrat do přírody 
úspěšně chová dva druhy sov. Dobré výsledky 
jsou vidět i na pláních severní Afriky, ve vnitrozemí 
Mongolska nebo v pralesích Jižní Ameriky, kam 
zahrady vracejí primáty, ptáky, kopytníky, oboj-
živelníky. Pomáhají s ochranou tam, kde to ještě 
má smysl. Proto je vítán každý, kdo se chce přidat 
a snahy zahrad podpořit svou účastí na akcích na 
záchranu nejen zvířat, ale celé přírody.
Na závěr jeden citát: „Příroda dala člověku rozum, 
aby se jí bránil, a srdce, aby se jí neubránil“.

Mgr. Martin Krug
ředitel Zoo Hodonín

ZÁVĚREM ...
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The Annual Report which led you through 
life in the Hodonín Zoo, its achievements 
and problems in 2016, is at its end. Never-
theless, I would like to look at work of the 
establishment from other point of view. 
As the Report states, the Hodonín Zoo attracted 
a record number of visitors which is great, on the 
other hand a big commitment for us at the same 
time. Currently, we make our visitors an offer to 
see almost a thousand animals in two hundred 
different species. Many of them were successfully 
bred and reared. Our Zoo is literally flourishing, 
there are flowers in the rest area, fresh grass 
and greenery in locations where no one would 
ever expect it. The sun is shining again and fresh 
wind is blowing in some paddocks. Numerous 
displays have been refreshed by new decorati-
on, equipment or animal species. Info tags with 
news of life in the Zoo were added to many places. 
Throughout the year, we invited our fans to va-
rious events focused on nature and its protection. 
Their popularity was astonishing and therefore we 
would like to continue in these activities, invite top 
experts or field workers who have a lot to share.  
We are planning to reduce price of annual season 
tickets by half to make frequent visits easier for 
families and the Zoo friends generally. The best 
visited tourist destination in the region offers 
lots of exotic animals to watch in a compact 
location, a unique experience to make. Watch-
ing their natural behaviour, playing the youngs 
with their parents or peers, listening to birds 
singing ... all of these and many others is a pure 
beauty you can find in the Zoo. Smell grass and 
flowers mixed with animal odor. Spend time 
by a glass dividing you from a lion or tiger ...
All these are reasons why we enjoy visiting zoos, 
why we constantly feel attracted, why we love 
them. We come back home full of pleasant fe-
elings, emotions and unbeatable smell in our 
clothes or hair. This kind of beauty is supposed 
to last for many years to come. However, we 
need understanding and support to be able to 
guarantee it. Nature generally and globally faces 
various threats. The day when we can see a lion 
basking in the rays of setting sun only in a zoo 
or similar establishment is close. What we are 
trying to do is to make this process as slow as 

possible or even stop it if the chance still exists. 
In the last year, our Zoo joined some environ-
ment protection activities. We had lecturers 
fighting against extreme usage of palm oil, 
saving turtles, elephants or rhinos. The pace of 
disappearing thousands of hectars of forests 
in Asia, Africa, America but also Europe where 
lots of animals, plants and people lived is ex-
tremely sad. And all that only because we want 
to have fried chips on our plates or pack  a jar 
of Nutella to our children's Christmas package.  
It is people's ignorance which caused that only 
several hundred Bornean orangutans live in 
wildlife, similar situation is with their relatives, 
Sumatran orangutans. Many animal species you 
can see in zoos today cannot be found in wildlife 
anymore. The list of endangered species would 
make a thick book. That is why modern zoological 
gardens worldwide contribute financially and by 
their activities to biological diversity preservation. 
We would like to be one of such gardens and join the 
zoos in Ostrava, Prague or Brno which have been 
engaged in the preservation programs for years. 
And it is not just supporting faraway places, pre-
servation of our own nature is not less important, 
e.g. reintroduction of endangered birds of prey, 
owls, rodents or ungulates to places where they 
have not lived for a long time but where they were 
at home for thousands of years before us. Therefo-
re we need to create a strong, vital base populati-
on of animals in captivity which will help to return 
life to where it has disappeared. The zoos' results 
are tangible, and I am glad that our Zoo is a part of 
the endeavour through successful rearing of two 
owl species for reintroduction to wildlife. We can 
see positive results on the plains of North Africa, 
inland Mongolia or South-African rain forests 
where zoos return primates, birds, ungulates, 
amphibians. They contribute to preservation whe-
re it still makes sense. This is why everyone who 
wants to join in and support zoos' efforts by par-
ticipation in preservation programs is welcome.

Finally, allow me a quotation: "Nature gave 
humans intellect to defend against it and heart 
to lose the fight."

Mgr. Martin Krug
Hodonín Zoo director

IN CONCLUSION ...
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ZOO HODONÍN JE ČLENEM:


