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Vážené dámy a pánové, milí přátelé 
a příznivci hodonínské zoo!
Letošní výroční zpráva, kterou vám předklá‑
dám, je poněkud výjimečná . A sice tím, že 
uzavírá čtyřicetiletou historii Zoo Hodonín, 
které právě před oněmi čtyřmi desítkami 
let položil základy skromný, svépomocně 
vybudovaný zookoutek . Jakkoli se už od 
samého počátku vyskytovaly pochybnosti 
o jeho úspěšné budoucnosti, dnes může‑
me s potěšením konstatovat, že současná, 
plně rozvinutá zoologická zahrada se stala 
jedním z nejvyhledávanějších turistických 
cílů hodonínského regionu, kde má také své 
nezastupitelné místo . Její obliba i význam 
přitom vzrůstá, a to i přesto, že neustále při‑
bývá dalších nových turisticky atraktivních 
lákadel .
Neklamným důkazem tohoto mého tvrzení 
je návštěvnost v naší zoo, která je v konku‑

renci ostatních zařízení v regionu, včetně 
historických památek, každoročně nejvyšší . 
A je příznačné, že ve svém jubilejním roce 
zaznamenala další historický rekord, když 
ji navštívilo 166 364 lidí, a to nejen z okolí, 
ale i ze všech koutů České republiky a Slo‑
venska a také Rakouska, Německa a dalších 
evropských zemí .
Zajisté ze všeho nejdůležitější byla pro‑
měna původního zookoutku, který nabízel 
návštěvníkům především zvířata tuzemské 
přírody, v moderní zařízení, jež by lidem 
dokázalo v lákavějším prostředí představit 
mnohem atraktivnější a vzácnější živočišné 
druhy .
Dnes se tak můžeme pochlubit chovem 
velkých kočkovitých šelem, zejména tygrů 
ussurijských, jihoafrických lvů vzácné bílé 
barvy či jaguárů . Velkým tahákem jsou 
ale také primáti, jimž dominuje čtyřčlenná 

SLOVO ŘEDITELE
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Dear Ladies and Gentlemen, dear friends 
and supporters of Hodonin Zoo!

This year’s annual report, which I am pre-
senting to you, is somewhat exceptional. It is 
concluding forty years of history of Hodonin 
Zoo, which just four decades ago laid the 
foundations of modest, zoo-point built as 
a self-help project. Although the doubts 
have arisen since its inception about its 
successful future, today we are pleased to 
note that the current, fully developed zoo 

has become one of the most sought-after 
tourist destinations in the Hodonin region, 
where it also has its irreplaceable position. 
Its popularity and significance is increasing, 
despite the fact that new tourist attractions 
are constantly growing.
An unmistakable proof of this statement 
is that the number of visitors at our zoo 
is the highest in comparison with other 
establishments in the region, including 
historical monuments. And it is significant 
that in its jubilee year the zoo has recorded 

skupina šimpanzů . Nevšednímu zájmu se 
těší tlupa kočkodanů zelených, jež naše zoo 
v rámci České republiky chová jako jediná, 
ale i lemurů černých nebo vari červených . 
Ve výčtu nesmějí chybět ani zebry, velbloudi, 
antilopy a spousta zajímavých druhů ptáků 
a ryb . Přitažlivost těchto zvířat umocňuje 
i fakt, že se je snažíme představovat v ex‑
pozicích simulujících přirozené prostředí, 
v jakém žijí ve volné přírodě .
Letos nás potěšilo zejména několik prvood‑
chovů, o něž se postarali například velbloudi 
dvouhrbí a po dlouhé době opět i jaguáři . 
Dlouhodobě dobré chovatelské výsledky 
dosahujeme i na úseku ptáků . Vzácný le‑
tošní prvoodchov u páru sojkovce pospo‑
litého, u plameňáků růžových nebo puštíků 
brýlatých je toho důkazem . Samozřejmě 
nezapomínáme ani na doplňování expozic 
o nové druhy . Například kolekci ptáků letos 
obohatil třeba mimořádně ceněný sojkovec 
rudokřídlý .
Nyní nás kromě stálého zvelebování a rozši‑
řování expozic čeká podstatná přeměna naší 
zoo, již zahájíme už v následujícím roce 2018 . 
Ta by ve své první fázi měla vést k vyššímu 
komfortu, tentokrát našich návštěvníků 

a také našich zaměstnanců . Pokračovat by 
pak měla přebudováním některých stáva‑
jících a vybudováním nových expozic, jež 
našemu zařízení dají zcela novou tvář .
Jsme si plně vědomi toho, že naše práce 
by nebyla tak snadná nebýt vstřícnosti, fi‑
nanční pomoci a morální podpory ze strany 
hodonínské radnice . Proto také upřímně 
děkuji starostovi města Mgr . Milanu Lúč‑
kovi a našemu garantovi, místostarostovi 
Mgr . Ladislavu Ambrozkovi . Mé poděkování 
patří i všem ostatním členům vedení města 
a městským zastupitelům . Za finanční pod‑
poru současně děkuji Ministerstvu životního 
prostředí ČR a všem našim sponzorům 
a příznivcům .
Na závěr mi dovolte vyjádřit pochvalu kolek‑
tivu zaměstnanců zoo, díky jejichž umu, píli 
a pracovnímu zaujetí se Zoo Hodonín rok od 
roku stává oblíbenějším a vyhledávanějším 
místem .
 

Mgr . Martin Krug
ředitel Zoo Hodonín

THE DIRECTOR’S WORDS
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another historical record when it was visited 
by 166 364 people not only from the region 
but also from all parts of the Czech Republic 
and Slovakia, as well as Austria, Germany 
and other European countries.
Of course, the most important thing was the 
transformation of the original zoo-point, 
which offered mainly domestic animals, 
in modern facilities that would present the 
visitors more attractive and rare species in 
a more attractive environment.
Today, we are proud of big cats, especially 
the Siberian Tigers, South African lions of 
rare white colors or jaguars. One of the main 
attractions are also primates dominated 
by a four-member chimpanzee group. Of 
particular interest is a group of green mon-
keys of which our zoo is the only breeder 
in the Czech Republic, but also black and 
red lemurs. Zebras, camels, antelopes and 
many interesting bird and fish species must 
be included in the list. The attractiveness 
of these animals is enhanced by the fact 
that we try to represent them in expositions 
simulating the natural environment in which 
they live in the wild.
This year, we were particularly pleased with 
several first-rearings, for example camels, 
and after a long time also jaguars. Long-
term good breeding results are achieved 
also in the field of birds. This year’s rare 
first-rearing from a pair of streaked laugh-
ingthrush, pink flamingos or spectaclled owl 
are just some examples. Of course, we do not 
forget to expand our collections by new spe-
cies. For example, the collection of birds has 
been enriched this year by extraordinarily 
valued red-winged laughingthrush.
Now, in addition to the permanent enhance-
ment and expansion of expositions, we are 
expecting a substantial transformation of 
our zoo, which will start in the upcoming 
year of 2018. In its first stage, this should 
lead to higher comfort, this time for our 
visitors and employees. Rebuilding of some 
existing facilities and building new ones 

should continue to give our establishment 
a whole new face.
We are fully aware that our work would not 
be so easy if were could not rely on help-
fulness, financial and moral support from 
the City Hall of Hodonin. That’s why I wish 
to sincerely thank lord Mayor, Mgr. Milan 
Lúčka, and our guarantor, vice-Mayor 
Mgr. Ladislav Ambrozek. My thanks also 
belong to all other members of the city man-
agement and city councilors. For financial 
support, I also thank the Ministry of the 
Environment of the Czech Republic and all 
our sponsors and supporters.
In conclusion, let me express my praise to 
a team of the zoo staff, thanks to whose 
efforts, workmanship and commitment the 
Hodonín Zoo has been becoming a more 
popular and sought-after place year after 
year.

Mgr. Martin Krug
Hodonín Zoo director
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SAVCI
Na úseku šelem jsme zaznamenali hned 
několik přírůstků . Největší nadílkou bylo na‑
rození čtyřčat tygrů ussurijských (Panthera 
tigris altaica) začátkem června . Tygřice Raja 
již odchovala v roce 2015 dva samce . Tento‑
krát se narodila jedna samička a tři samci . 
Další významná událost nastala u jaguárů 
(Panthera onca) . Skvrnitá samice Gracia 
porodila v polovině září černou samičku . 
Zbarvení získala po otci Titovi . Vzhledem 
k tomu, že Gracia patří k neklidnějším zví‑
řatům, měli jsme obavy, jak se s odchovem 
mláděte vypořádá . Matka nás však všechny 

mile překvapila a o mládě se vzorně stará . 
Dokonce se i zklidnila a s chovateli lépe 
spolupracuje . 
Vlci hřivnatí (Chrysocyon brachyurus) kon‑
cem roku přivedli na svět tři mláďata . Jedno 
se však nedožilo ani dvou týdnů, osud dalších 
dvou je nejistý . Tato zvířata jsou velmi plachá 
a jakákoliv změna či stres může způsobit, že 
vlčata uhynou . I když se náš pár pravidelně 
páří a rodí, podařilo se nám odchovat pouze 
dvě samice z prvního vrhu . Ostatní mláďata 
bohužel uhynula . Podíl na této nešťastné 
bilanci má s největší pravděpodobností 
i termín porodu, který pravidelně připadá 
na rušné období silvestrovských oslav . 

CHOVATELSKÁ ČINNOST V ROCE 2017

Vlk hřivnatý (Chrysocyon brachyurus)

Ing . Lenka Štursová, zooložka

K 31. 12. 2017 chovala Zoo Hodonín 821 kusů zvířat ve 246 druzích. 
V počtu druhů i kusů jsou nejvíce zastoupeny ryby, 

následují ptáci a savci.
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Jedno ze čtyřčat tygra ussurijského (Panthera tigris altaica)
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Příjezd vari červených (Varecia rubra)Ve skupině primátů jsme také přivítali ně‑
kolik mláďat . Rodina kočkodanů zelených 
(Chrysocyon brachyurus) se v červnu roz‑
rostla o samce . Tamaríni žlutorucí (Saguinus 
midas) přivedli na svět dvojčata, stejně tak 
tamaríni pinčí (Saguinus oedipus) . Z důvo‑
du úhynu samice vari černobílého (Varecia 
variegata) jsme ukončili chov tohoto druhu . 
Aby návštěvníci nepřišli o roztomilé a ob‑
líbené poloopice, nahradili jsme ji samčí 
skupinou vari červených (Varecia rubra) . 
Klokany rudé (Macropus rufus) jsme vymě‑
nili za klokany obrovské (Macropus gigan-
teus) . Oba druhy patří k velkým klokanům 
a liší se zejména zbarvením . Klokani rudokrcí 
(Macropus rufogriseus) nás potěšili odcho‑
vem dvou mláďat .
Ukončili jsme chov lam krotkých (Lama 
glama) . V březnu sice do stáda přibyla malá 
samička, ale rozhodnutím vedení opustila 
naši zoo i s celým stádem . Namísto nich 
začala zoo s chovem alpak (Vicugna pacos), 
takže o lamy návštěvníci nepřišli . Kvůli plá‑
novanému bourání a výstavbě nové lamí 
stáje byl zatím ve výběhu k vidění pouze 
samec . Jakmile bude vše připravené, přive‑
zeme chovné stádo .

Samice klokana rudokrkého 
(Macropus rufogriseus) s mládětem

Klokan obrovský (Macropus giganteus)
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Samci antilopy jelení (Antilope cervicapra)



Zoologická zahrada Hodonín / Zoological Garden Hodonín | 14

Přímorožec arabský (Oryx leucoryx)
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Stádo zeber Chapmanových (Equus 
quagga chapmanni) se koncem 
prázdnin rozrostlo o klisničku a hře‑
bečka . Třetí hříbě se narodilo bohužel 
až v říjnu během noci . Než jsme stihli 
zasáhnout, matky starších hříbat jej 
napadly a pokopaly natolik, že muselo 
být druhý den utraceno . 
Vzhledem k tomu, že se chov bara‑
sing (Cervus duvaucelii) v naší zoo 
neosvědčil, přistoupili jsme k jeho 
zrušení . Tato velmi plachá zvířata 
i přesto, že měla k dispozici největší 
výběh v poměrně klidné části zoo, 
se nebyla schopná adaptovat na 
provoz v zahradě . Poté, co si několik 
zvířat způsobilo zranění, některá 
dokonce smrtelná, rozhodli jsme se 
je přesunout do spřátelené zoo a do 
prázdného výběhu jsme dovezli nový 
druh antilop . Jedná se o dva samce 
antilopy jelení (Antilope cervicapra) . 
Ze začátku se drželi stranou, ale za‑
nedlouho si zde zvykli a manipulace 
s nimi nedělá chovatelům problém .
Do stáda přímorožců arabských (Oryx 
leucoryx) dle plánu přibyl samec . Je 
tedy pravděpodobné, že v dalším 
roce se mohou návštěvníci těšit na 
mláďata .
Radostná událost nastala i ve výběhu 
velbloudů, kde v březnu přivedla sa‑
mice Selenga na svět samečka . I přes 
komplikovaný začátek vše dobře 
dopadlo a malý Serik těší všechny 
kolem .
Stádo sitatung západoafrických 
(Tragelaphus spekii gratus) nás pře‑
kvapilo pohrobkem . Malý samec se 
narodil po smrti svého otce . Ke konci 
roku však bylo stádo zase kompletní, 
přišel nový chovný samec ze Zoo 
Dvůr Králové .
Zejména děti se mohou potěšit něko‑
lika kůzlaty koz kamerunských (Capra 
hircus), která si mohou také nakrmit . 
Byť se jedná o běžná domácí zvířata, 
jsou u návštěvníků velmi oblíbená .

Mládě sitatungy západoafrické (Tragelaphus spekii gratus)

Alpaka (Vicugna pacos)
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Mládě puštíka brýlatého (Pulsatrix perspicillata)
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PTÁCI
U ptáků jsme zaznamenali hned několik 
prvoodchovů . Skupina plaměňáků karib‑
ských (Phoenicopterus ruber) se rozrostla 
o dvě mláďata . Jedno mládě bylo bohužel 
málo krmené a na první pohled bylo patrné, 
že není správně vyvinuté a zdravé, a proto 
jsme museli přistoupit k jeho euthanasii . 
Druhé mládě prospívalo a již odcestovalo 
do Jihočeské zoologické zahrady Hluboká 
nad Vltavou .
Další prvoodchovy jsme zaznamenali 
u puštíků brýlatých (Pulsatrix perspici-
llata), kurů bambusových (Bambusicola 
thoracica) a sojkovců pospolitých (Garru-
lax lineatus) .
Pár arů zelenokřídlých (Ara chloroptera) 
u nás ještě stihl odchovat mláďata, poté 
jsme ukončili chov tohoto druhu . Další 
mláďata odchovaly korely chocholaté 
(Nymphicus hollandicus), leskoptve pur‑
purové (Lamprotornis purpureus), majny 
Rothschildovy (Leucopsar rothschildi), 
papoušci vlnkovaní (Melopsittacus undu-
latus), satyři Temminckovi (Tragopan 
temminckii) a výři velcí (Bubo bubo) . 

Samice s mláďaty satyra Temminckova 
(Tragopan temminckii)

 Samec satyra Temminckova
 (Tragopan temminckii)
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Po odchování mláďat byl chov arů zelenokřídlých (Ara chloroptera) ukončen
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Jeden z odcizených kalousů ušatých (Asio otus)

Toko Deckenův (Tockus deckeni)

Mláďata sov pálených (Tyto alba) a sýčků 
obecných (Athene noctua) jsme opět předali 
do Záchranné stanice a Domu přírody Poodří 
k vypuštění do přírody . Kolekci sov rozšířil 
pár puštíka bělavého středoevropského 
(Strix uralensis macroura) . 
Do stavu nám kuriózním způsobem přibyl 
aratinga černohlavý (Nandayus nenday) . 
Městská policie jej za asistence našeho cho‑
vatele odchytla na koupališti v Hodoníně . 
Jedná se o mladého ptáka, který u nás bude 
umístěn, dokud se o něj nepřihlásí majitel, 
nebo neuplyne doba, po kterou má majitel 
nárok na jeho vrácení . Pak mu najdeme nový 
domov . 
Sbírku sojkovců pak doplnil pár sojkovce 
pospolitého (Garrulax lineatus), který zde již 
odchoval první mládě, a sojkovec nádherný 
(Garrulax formosus) .
Dalším novým druhem je toko Deckenův 
(Tockus deckeni), jehož pár přicestoval před 
koncem roku ze Zoo Dvůr Králové . Hejno 
plameňáků karibských doplnili dva samci ze 
Zoo Jihlava a samice zoborožce šedolícího 
(Ceratogymna brevis) se dočkala partnera .
Ukončili jsme chov amazoňanů pomo‑
učených (Amazona farinosa), arů červe‑
noramenných (Diopsittaca nobilis), arů 
zelenokřídlých (Ara chloroptera), loskutáka 
posvátného (Gracula religiosa), papouška 
nádherného (Polytelis swainsonii), páva 
korunkatého (Pavo cristatus), snovatců 
madagaskarských (Foudia madagascari-
ensis), timálie čínské (Moupinia poecilotis), 
traváčka modrohlavého (Neophema splen-
dida), zrzohlávky rudozobé (Netta rufina) 
a žaků šedých (Psittacus erithacus) . Ze sov 
návštěvníci již neuvidí sovice krahujové 
(Surnia ulula) . Většina z těchto druhů byla 
umístěna na pavilonu exotického ptactva, 
kde probíhá rozsáhlá rekonstrukce .
Chov kalousů ušatých (Asio otus) jsme 
ukončili z důvodu krádeže obou jedinců . 
Vzhledem k tomu, že se jednalo o kusy 
handicapované, nás jejich zcizení dost pře‑
kvapilo . Kromě ztráty zvířat jsme se museli 
vyrovnat s poničenou síťovou voliérou . Pa‑
chatel zatím nebyl dopaden .
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Majna Rothschildova (Leucopsar rothschildi)
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OBOJŽIVELNÍCI
I tuto skupinu jsme rozšířili o nový druh, a to 
o tři exempláře kuňky východní (Bombina 
orientalis) . Jsou umístěny na vzdělávacím 
centru, kde si je děti a studenti mohou pro‑
hlédnout a blíže se s nimi seznámit . U létavek 
listových (Polypedates dennysii) a rosnic 
siných (Pelodryas caerulea) nedošlo k žád‑
ným změnám . 

PLAZI
Podařilo se nám získat dva nové druhy želv, 
a to želvu pardálí (Stigmochelys pardalis) 
a želvu uhlířskou (Chelonoidis carbonaria) . 
Oba exempláře si návštěvníci mohou v let‑
ním období prohlédnout v expozici želv vedle 
jaguárů . Přes zimu jsou zvířata umístěna 
v zázemí .
Ukončili jsme chov užovky tenkoocasé 
(Orthriophis taeniurus), která uhynula, 
a obměnili jsme skupinu chameleonů je‑
menských (Chamaeleo calyptratus) . Tato 
chovná zvířata již byla stará a začala hynout . 
Pořídili jsme proto mladé jedince v počtu 
jeden samec a čtyři samice .

Kuňka východní (Bombina orientalis)

Želva uhlířská (Chelonoidis carbonaria)

Želva pardálí (Stigmochelys pardalis)
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Chameleon jemenský (Chamaeleo calyptratus)
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V budoucnu bychom rádi rozšířili kolekci 
asijských rybek a také opět provedli rekon‑
strukci některé z nádrží . Pravděpodobně 
padne volba na nádrž Tanganika, která je již 
starší a dost poškozená . Občas se totiž na‑
jdou neukáznění návštěvníci, kteří nejen že 
se chovají hlučně či fotí v pavilonu s bleskem, 
někteří bouchají do skel nebo je dokonce 
poškrabou . To vše zanechává stopy nejen 
na živočiších, kterým toto chování značně 
zkracuje život, ale i na nádržích .

RYBY
I v rámci akvárií se nám podařilo několik 
odchovů . Nejvíce mláďat odchovali pestřenci 
tanganičtí (Neolamprologus brichardi) . Další 
přírůstky jsme zaznamenali u krunýřovce 
(Ancistrus sp.), parmičky nádherné (Puntius 
conchonius), parmičky pětipruhé (Puntius 
pentazona) a tlamovce modrožlutého (Met-
riaclima estherae).
Vzhledem k množství zástupců této nadtřídy 
a délce jejich života jsme u nich zaznamenali 
také několik úhynů . Z mořských ryb již ná‑
vštěvníci neuvidí například samici akilola 
(Gomphosus varius), hlaváče okinawského 
(Gobiodon okinawae), klipku hrotcovou 
(Heniochus acuminatus), klipku žlutoústou 
(Heniochus chrysostomus) nebo kněžíka 
Jansenova (Thalassoma jansenii) .
Ze sladkovodních ryb jsme ukončili chov 
Ilyodona Whiteova (Ilyodon whitei) nebo 
pestřence zubatého (Neolamprologus 
pulcher) . Snažili jsme se však zachovat 
pestrost druhů a pořídili jsme stejně, či 
dokonce více, atraktivní zvířata . Z moř‑
ských druhů jmenujme klipku praporkovou 
(Rabdophorus auriga), netopýrníka dlouho‑
ploutvého (Platax teira), ostence Picassova 
(Rhinecanthus aculeatus), zobce obecného 
(Chelmon rostratus) . Za sladkovodní akvária 
pak ostnáčka modrého (Badis badis), tilápii 
madagaskarskou (Paratilapia polleni) či 
tlamouna nilského (Oreochromis niloticus) .

Tlamoun nilský (Oreochromis niloticus)

Zbylý jedinec akilola (Gomphosus varius)

Pestřenec tanganický (Neolamprologus brichardi)
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BEZOBRATLÍ
Tuto skupinu jsme rozšířili o několik druhů . 
Na pavilonu šelem si návštěvníci mohou 
nově prohlédnout veleštíra trnitého (He-
terometrus spinifer), na pavilonu akvárií 
pak hvězdici novokaledonskou (Nardoa 
novaecaledoniae), hvězdici strukovitou 
(Pentaceraster mammillatus), ježovku 
(Stomopneustes variolaris) a ježovku oli‑
vovězelenou (Eucidaris tribuloides) . Krevetu 
(Lysmata wurdemanni) a krevetu pruhova‑
nou (Lysmata amboinensis) jsme již chovali 
dříve, bohužel však život bezobratlých není 
tak dlouhý, jako například u savců, a proto 
je třeba je častěji obměňovat . Bezobratlí 
zastávají v akváriu velmi důležité funkce . 
Starají se například o likvidaci uhynulých 
živočichů nebo řas .
Děti se mohou v rámci vzdělávacích progra‑
mů a kroužků seznámit s mnohonožkami 
(Ephibolus pulchripes), které nahradily 
jiný druh, a to mnohonožky (Spirostreptus 
giganteus) . 
 Podařilo se nám odchovat strašilky aus‑
tralské (Extatosoma tiaratum), pakobylky 

rohaté (Baculum extradentatum) a sasanky 
čtyřbarevné (Entacmaea quadricolor) . 
Nově jsme se začali zabývat chovem včel 
(Apis mellifera) . Pořídili jsme tři včelstva 
a úly umístily do areálu „Zetek“, kde zvířata 
neohrožují návštěvníky a mají dostatek klidu 
k produkci medu . Naši zaměstnanci i někte‑
rá zvířata tak mohli koncem roku ochutnat 
výsledek jejich práce . 

Hvězdice novokaledonská (Nardoa novaecaledoniae), 
bodlok olivový (Acanthurus olivaceus)

Sasanka čtyřbarevná (Entacmaea quadricolor)
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On 31 December 2017 Hodonín Zoo kept 
821 pieces of animals in 246 species. 
The numbers are dominated by fishes, 
followed by birds and mammals.

Mammals - In the section of beasts, we 
recorded several increments. The greatest 
success was the birth of four Siberian ti-
gers (Panthera tigris altaica) at the begin-
ning of June and a jaguar (Panthera onca) 
female in mid-September. Maned wolves 
(Chrysocyon brachyurus) brought three 
puppies to the world at the end of the 
year. However, one of them did not last 
longer than two weeks, the fate of the 
other two is uncertain, because these 
animals are very shy, and any change or 
stress can cause them to die. In the group 
of primates, we also welcomed several 
youngs. The family of green monkeys 
(Chrysocyon brachyurus) was enriched 
by a male in June. Red-handed tamarins 
(Saguinus midas) had twins, as well as 
cotton-top tamarins (Saguinus oedipus). 
Due to the death of the ruffed lemur (Var-
ecia variegata) female, we terminated 
breeding of this species and we replaced 
it with a male group of black-and-white 
ruffed lemur (Varecia rubra). The red 
kangaroos (Macropus rufus) have been 
exchanged for eastern grey kangaroos 
(Macropus giganteus). Red-necked wal-
labies (Macropus rufogriseus) pleased us 
with two youngs. We have finished breed-
ing lamas (Lama glama) and instead the 
zoo introduced alpacas (Vicugna pacos). 
A herd of Chapman’s zebras (Equus 
quagga chapmanni) grew by a mare and 
stud at the end of summer holidays. Since 
breeding of barasinghas (Cervus du-
vaucelii) in our zoo was unsatisfactory, we 
proceeded to end it brought a new species 
of antelope. These are two male black-
bucks (Antilope cervicapra). A male was 
added to the herd of Arabian oryx (Oryx 
leucoryx) as planned. It is therefore likely 

that next year visitors will have a chance 
to enjoy their babies. In March, female 
camel (Camelus bactrianus) brought 
a young male to the world. The herd of 
sitatungas (Trapelaphus spekii gratus) 
also gave birth to a baby male and at the 
end of the year a new stud was brought 
from Dvůr Králové ZOO. Several new kids 
also extended the flock of pygmy goats 
(Capra hircus). 

Birds - We had several first-rearings of 
birds. The group of American flamingoes 
(Phoenicopterus ruber) had two chicks, 
one of which was not fully developed 
and therefore we had to decide for its 
euthanasia. The other chick did very 
well, though, and has been sent to the 
South-Bohemian Zoo in Hluboká nad 
Vltavou. Further first-rearings were with 
spectacled owl (Pulsatrix perspicillata), 
Chinese bamboo partridge (Bambusicola 
thoracica) and streaked laughingthrush 
(Garrulax lineatus). A couple of red-
and-green macaw (Ara chloroptera) 
reared chicks in our zoo, afterwards we 
terminated breeding of the species. Other 
chicks we had from cockatiel (Nymphicus 
hollandicus), purple starling (Lampro-
tornis purpureus), Bali myna (Leucopsar 
rothschildi), budgerigars (Melopsittacus 
undulatus), Temming’s tragopan (Trago-
pan temminckii) and Eurasian eagle-owl 
(Bubo bubo). 
Again, we passed the young of barn owl 
(Tyto alba) and little owl (Athene noctua) 
to the Rescue Station and Poodří House 
of Nature in Bartošovice from where they 
would be released to the wild. The col-
lection of owls was enriched by a couple 
of Ural owl (Strix uralensis macroura). 
Our family of birds was also extended 
by nanday parakeet (Nandayus nenday) 
and the group of laughingthrushes was 
completed by a couple of streaked laugh-
ingthrush (Garrulax lineatus) which had 

SUMMARY
BREEDING ACTIVITIES IN 2017 
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the first chick and also red-winged laugh-
ingthrush (Garrulax formosus). Other new 
species are Von der Decken’s hornbill 
(Tockus deckeni), two males of Ameri-
can flamingoes were added into the flock 
and a female of silvery cheecked hornbill 
(Ceratogymna brevis) got a male part-
ner. We terminated breeding of southern 
mealy amazon (Amazona farinosa), red-
shouldered macaw (Diopsittaca nobilis), 
red-and-gren macaw (Ara chloroptera), 
common hill myna (Gracula religiosa), 
superb parrot (Polytelis swainsonii), In-
dian peafolw (Pavo cristatus), red fody 
(Foudia madagascariensis), red-billed 
leiothrix (Moupinia poecilotis), scarlet-
chested parrot (Neophema splendida), 
red-crested pochard (Netta rufina), grey 
parrot (Psittacus erithacus), long-eared 
owl (Asio otus) and norther hawk owl 
(Surnia ulula). Most of these species had 
been located in the pavilion of exotic birds 
which is under extensive rebuilding.

Amphibians - This group was extended 
by a new species - three individuals of 
Oriental fire-bellied toad (Bombina orien-
talis). They are located in the Educational 
Center where children and students can 
see them and make familiar. 

Fish - We has several rearings in the 
aquaria. Most juveniles were bred by 
neolamprologus brichardi (Neolamprolo-
gus brichardi). Other successfully rearing 
species include ancistrus (Ancistrus sp.), 
rosy barb (Puntius conchonius), fiveband 
barb (Puntius pentazona) and maylandia 
estherae (Metriaclima estherae). There 
were also some deaths of sea fish, e.g. 
female bird wrasse (Gomphosus varius), 
yellow clown goby (Gobiodon okinawae), 
pennant coralfish (Heniochus acumina-
tus), heniochus chrysostomus (Heni-
ochus chrysostomus) or Jansen’s wrasse 
(Thalassoma jansenii). In the group of 
freshwater fish we terminated breeding 
of ilyodon whitei (Ilyodon whitei) or ne-
olamrologus pulcher (Neolamprologus 

pulcher). We have some new species of 
sea fish: threadfin butterflyfish (Rabdo-
phorus auriga), teira batfish (Platax teira), 
lagoon triggerfish (Rhinecanthus aculea-
tus), copperband butterflyfish (Chelmon 
rostratus). And the new inhabitants of the 
freshwater aquarium include blue perch 
(Badis badis), paratilapia polleni (Parati-
lapia polleni) or Nile tilapia (Oreochromis 
niloticus). For 2018, we are planning to 
extend the collection of Asian fish and 
also redesign some of the tanks. 
Reptiles - We managed to get two new 
species of tortoises, namely leopard 
tortoise (Stigmochelys pardalis) and 
red-footed tortoise (Chelonoidis carbon-
aria). Breeding of beauty rat snake was 
terminated (Orthriophis taeniurus) as 
the individual died, the group of veiled 
chameleon (Chamaeleo calyptratus) was 
refreshed by some young pieces. 

Invertebrates - Several new species were 
added into this group, namely giant forest 
scorpion (Heterometrus spinifer), yellow 
mesh sea star (Nardoa novaecaledoniae), 
pentaceraster sea star (Pentaceraster 
mammillatus), sea urchin (Stomopneu-
stes variolaris), slate pencil urchin (Eu-
cidaris tribuloides), peppermint shrimp 
(Lysmata wurdemanni) and Pacific 
cleaner shrimp (Lysmata amboinensis). 
Within educational programs and clubs 
children can learn about Kenyan giant 
red-legged millipede (Ephibolus pul-
chripes) which replaced spirostreptus 
giganteus (Spirostreptus giganteus). We 
also succeeded in rearing giant prickly 
stick (Extatosoma tiaratum), Vietnamese 
walking stick (Baculum extradentatum) 
and bubble-tip anemone (Entacmaea 
quadricolor). Newly, we started breeding 
honey bees (Apis mellifera). 
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PŘEHLED JEDNOTLIVÝCH 
DRUHŮ ZVÍŘAT CHOVANÝCH 
V ROCE 2017

SAVCI - MAMMALIA

Název Species stav 
k 1. 1. 2017

narození 
Birth

příchod
Arrival

úhyn
Death

odchod
Departure

stav 
k 31. 12. 2017

adax 
Addax nasomaculatus

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

alpaka
Vicugna pacos  1 .0   1 .0

antilopa jelení
Antilope cervicapra RDB=NT  2 .0   2 .0

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

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

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

klokan obrovský
Macropus giganteus ESB,RDB=LC  1 .2 0 .1  1 .1

klokan rudokrký
Macropus rufogriseus RDB=LR 1 .2 1 .1  2 .3

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

kočka domácí
Felis catus 0 .3    0 .3

kočkodan zelený
Chlorocebus sabaeus RDB=LC 1 .0 2 .4 3 .4

koza domácí ‑ kamerunská
Capra hircus 2 .5 3 .2 0 .2 1 .1 1 .2 4 .7

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

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

lemur černý
Eulemur macaco

EEP,ISB,RDB=VU,CI‑
TES=I 1 .3  1 .3

lev berberský
Panthera leo leo RDB=VU 0 .1     0 .1

lev jihoafrický
Panthera leo krugeri RDB=VU 1 .1     1 .1

markhur turkmenský
Capra falconeri heptneri EEP,RDB=NT,CITES=I 1 .0     1 .0

medvěd malajský
Helarctos malayanus ESB,RDB=VU,CITES=I 0 .1     0 .1

morče domácí
Cavia porcellus 1 .1  3 . 3 . 1 1 .1  3 . 3 . 1
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Název Species stav 
k 1. 1. 2017

narození 
Birth

příchod
Arrival

úhyn
Death

odchod
Departure

stav 
k 31. 12. 2017

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

osmák degu
Octodon degus RDB=LR 1 .1  2 .0 3 .0  0 .1

ovce domácí
Ovis aries aries 0 .2   0 .2

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

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,CI‑
TES=I 0 .2  1 .0  1 .2

přímorožec šavlorohý
Oryx dammah

EEP,ISB,RDB=EW,CI‑
TES=I 1 .2   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 0 .3 1 .0 1 .0 2 .3

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

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

tamarín pinčí
Saguinus oedipus

EEP,ISB,RDB=CR,CI‑
TES=I 6 . 2 . 1 0 . 0 . 2 0 . 0 . 1 4 .0 2 . 2 . 2

tamarín vousatý
Saguinus imperator 
subgrisescens

EEP,ISB,RDB=LC 0 .2  0 .1  0 .1 0 .2

tamarín žlutoruký
Saguinus midas ESB,RDB=LC 5 .4 0 . 0 . 2  3 .3 2 . 1 . 2

tygr ussurijský
Panthera tigris altaica

EEP,ISB,RDB=EN,CI‑
TES=I 1 .1 3 .1   4 .2

vari červený
Varecia rubra

EEP,ISB,RDB=CR,CI‑
TES=I  3 .0  3 .0

velbloud dvouhrbý ‑ domácí
Camelus bactrianus RDB=CR 1 .1 1 .0    2 .1

vlk hřivnatý
Chrysocyon brachyurus EEP,ISB,RDB=NT 1 . 1 . 3 0 . 0 . 2  0 . 0 . 4 1 . 1 . 2

zebra Chapmanova
Equus quagga chapmanni RDB=LC 2 .4 1 .1 1 .0 2 .1 1 .4

PTÁCI - AVES
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   2 .2

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

bažant diamantový
Chrysolophus amherstiae RDB=LC 1 .2  0 .2 1 .0

čáp bílý
Ciconia ciconia CROH=OH,RDB=LC 0 .1     0 .1



29 | Výroční zpráva 2017 / The Annual Report 2017

Název Species stav 
k 1. 1. 2017

narození 
Birth

příchod
Arrival

úhyn
Death

odchod
Departure

stav 
k 31. 12. 2017

čírka dvouskvrnná
Anas formosa RDB=LC 1 .0     1 .0

emu hnědý
Dromaius novaehollandiae RDB=LC 1 .0  1 .0

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

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

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

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

jeřáb mandžuský
Grus japonensis

EEP,ISB,RDB=EN,CI‑
TES=I 1 .1   1 .1

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

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

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

kachnička mandarinská
Aix galericulata RDB=LC 2 .2    1 .0 1 .2

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

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

korela chocholatá
Nymphicus hollandicus RDB=LC 2 . 1 . 3  0 . 0 . 3 0 . 0 . 2  2 . 1 . 8

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

kur bambusový
Bambusicola thoracica RDB=LC 0 . 0 . 7 1 .0 0 . 0 . 1 0 . 0 . 7 1 .0

kur bambusový
Bambusicola thoracica 
thoracica

RDB=LC 0 .1 0 .1

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 0 . 0 . 2   0 . 0 . 2 1 .1

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

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

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

nandej černohlavý
Nandayus nenday RDB=LC 0 . 0 . 1 0 . 0 . 1

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

papoušek nádherný
Polytelis swainsonii RDB=VU 0 .1 2 .0 2 .0 0 .1

papoušek různobarvý
Eclectus roratus RDB=LC 1 .1     1 .1

papoušek vlnkovaný
Melopsittacus undulatus RDB=LC 0 . 0 . 19 0 . 0 . 9  0 . 0 . 8 0 . 0 . 20

páv korunkatý
Pavo cristatus RDB=LC 0 .1   0 .1
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Název Species stav 
k 1. 1. 2017

narození 
Birth

příchod
Arrival

úhyn
Death

odchod
Departure

stav 
k 31. 12. 2017

plameňák karibský
Phoenicopterus ruber RDB=LC 10 .10 0 . 0 . 2 2 .0 0 . 0 . 2 12 .10

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

puštík bělavý středoevropský
Strix uralensis macroura CROH=KOH,RDB=LC  1 .1 1 .1

puštík bradatý
Strix nebulosa lapponica RDB=LC 1 .1    0 .1  1 .0

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

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

satyr Temminckův
Tragopan temminckii RDB=LC 1 . 0 . 2 0 . 0 . 5   1 . 0 . 2 0 . 0 . 5

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 1 .0  0 .1  1 .1

sojkovec nádherný
Trochalopteron formosum RDB=LC  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 .0  2 .1 1 .0 2 .1

sojkovec štětinatý
Garrulax lineatus RDB=LC 0 . 0 . 1 1 .1 1 . 1 . 1

sova pálená
Tyto alba CROH=SOH,RDB=LC 2 .2 0 . 0 . 12 1 .0 0 . 1 . 12 1 .1

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

sovice sněžní
Nyctea scandiaca RDB=LC 1 .1  1 .0   2 .1

sýc rousný
Aegolius funereus CROH=SOH,RDB=LC 1 .1  0 .1 1 .0 0 .1 0 .1

sýček obecný
Athene noctua CROH=SOH,RDB=LC 1 .2 0 . 0 . 5 1 .0 0 . 0 . 5 2 .2

timálie čínská
Moupinia poecilotis 1 .0 1 .0

toko Deckenův
Tockus deckeni ESB,RDB=LC 1 .1 1 .1

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

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

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

turako Schalowův
Tauraco schalowi RDB=LC 1 .1   1 .1

výr velký
Bubo bubo CROH=OH,RDB=LC 1 .1 0 . 0 . 4 1 .0  1 . 0 . 4 1 .1

výreček bělolící
Ptilopsis leucotis RDB=LC 1 .0     1 .0

výreček malý
Otus scops CROH=KOH,RDB=LC 1 .0     1 .0
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k 1. 1. 2017

narození 
Birth

příchod
Arrival

úhyn
Death

odchod
Departure

stav 
k 31. 12. 2017

zoborožec šedolící
Ceratogymna brevis RDB=LC 1 .1  1 .0 1 .0  1 .1

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

žako šedý
Psittacus erithacus RDB=EN,CITES=I 1 .1     1 .1

PLAZI - REPTILIA
gekon Ulikovského
Gekko ulikovskii RDB=DD 0 . 0 . 1     0 . 0 . 1

gekončík noční
Eublepharis macularius RDB=LC 1 .2    1 .2

hroznýš královský
Boa constrictor 1 .2     1 .2

chameleon jemenský
Chamaeleo calyptratus 0 .1 2 .6 1 .3 1 .4

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

klapavka malá
Sternotherus minor  0 . 0 . 1   0 . 0 . 1

korálovka kalifornská
Lampropeltis californiae RDB=LC 0 . 0 . 1     0 . 0 . 1

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

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

užovka červená
Pantherophis guttatus RDB=LC 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=LC 0 . 0 . 22    0 . 0 . 22

želva pardálí
Stigmochelys pardalis RDB=LC  0 . 0 . 1  0 . 0 . 1

želva trojkýlná
Chinemys reevesii RDB=EN 0 . 0 . 2     0 . 0 . 2

želva uhlířská
Chelonoidis carbonaria RDB=EN  0 . 0 . 1   0 . 0 . 1

želva vroubená
Testudo marginata RDB=LR 4 .1  0 . 0 . 1  1 .0 3 . 1 . 1

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

OBOJŽIVELNÍCI - AMPHIBIA
kuňka východní
Bombina orientalis RDB=LC 3 .0

létavka listová
Polypedates dennysii 0 . 0 . 5

rosnice siná 
Pelodryas caerulea RDB=LC 0 . 0 . 3
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RYBY - PISCES
Acanthurus mata 0 . 0 . 1

Acanthurus tristis 0 . 0 . 1

akilolo zelený 
Gomphosus varius RDB=LC 1 .0

anténovec 
Pimelodus sp. 0 . 0 . 1

anténovec mřížovaný 
Perrunichthys perruno 0 . 0 . 1

bodlok běloprsý 
Acanthurus leucosternon RDB=LC 0 . 0 . 1

bodlok bezrohý 
Naso lituratus RDB=LC 0 . 0 . 1

bodlok černojazyčný 
Naso hexacanthus 0 . 0 . 1

bodlok krátkorohý 
Naso brevirostris RDB=LC 0 . 0 . 1

bodlok olivový 
Acanthurus olivaceus RDB=LC 0 . 0 . 1

bodlok pestrý 
Paracanthurus hepatus RDB=LC 0 . 0 . 1

bodlok plachtonoš 
Zebrasoma veliferum RDB=LC 0 . 0 . 6

bodlok proužkovaný 
Acanthurus lineatus RDB=LC 0 . 0 . 1

bodlok žlutý 
Zebrasoma flavescens RDB=LC 0 . 0 . 27

cichlidka Marlierova 
Julidochromis marlieri RDB=LC 0 . 0 . 3

čichavec perleťový 
Trichogaster leerii RDB=NT 0 . 0 . 1

čichavec šedý 
Trichopodus trichopterus RDB=LC 0 . 0 . 2

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

dánio zlaté 
Danio frankei 0 . 0 . 2

glyptoper velkoploutvý 
Glyptoperichthys gibbiceps 0 . 0 . 5

hlaváč dlouhoploutvý 
Valenciennea longipinnis 0 . 0 . 1

hlaváč zední 
Valenciennea muralis 0 . 0 . 1

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

kančík červenooký 
Heros severus 0 . 0 . 1

klaun černoploutvý 
Amphiprion nigripes 0 . 0 . 2

klaun očkatý 
Amphiprion ocellaris 0 . 0 . 2
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narození 
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Death
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klipka červenoocasá 
Chaetodon collare RDB=LC 0 . 0 . 1

klipka Kleinova 
Chaetodon kleinii RDB=LC 0 . 0 . 2

klipka praporková 
Rabdophorus auriga RDB=LC 0 . 0 . 1

klipka tulák 
Rabdophorus vagabundus 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 RDB=LC 0 . 0 . 1

králíčkovec liščí 
Siganus vulpinus RDB=LC 0 . 0 . 1

kranas zlatý 
Gnathanodon speciosus 0 . 0 . 6

krunýřovec 
Ancistrus sp. 0 . 0 . 10

labeo červenoploutvé 
Epalzeorhynchos frenatum RDB=LC 0 . 0 . 1

mečovka mexická 
Xiphophorus hellerii 0 . 0 . 8

neonka černá 
Hyphessobrycon 
herbertaxelrodi

0 . 0 . 6

netopýrník dlouhoploutvý 
Platax teira 0 . 0 . 1

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

nožovka běločelá 
Apteronotus albifrons 0 . 0 . 5

okatec stříbřitý 
Monodactylus argenteus 0 . 0 . 5

ostenec Picassův 
Rhinecanthus aculeatus 0 . 0 . 1

ostenec zlatolemý 
Xanthichthys auromarginatus 1 .0

ostnáč modrý 
Badis badis RDB=LC 0 . 0 . 4

ostnovec leopardí 
Ctenopoma acutirostre RDB=LC 0 . 0 . 3

pancéřníček kropenatý 
Megalechis thoracata 0 . 0 . 2

pancéřníček panda 
Corydoras panda RDB=NT 0 . 0 . 8

pancéřníček skvrnitý 
Corydoras paleatus 0 . 0 . 4

pancéřníček Sterbův 
Corydoras sterbai 0 . 0 . 12

pancéřníček zelený 
Corydoras aeneus 0 . 0 . 6

pangas dolnooký 
Pangasianodon 
hypophthalmus

RDB=EN 0 . 0 . 4

parmička nádherná 
Puntius conchonius RDB=LC 0 . 0 . 4
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parmička pětipruhá 
Puntius pentazona 0 . 0 . 1

parmička zlatá 
Puntius semifasciolatus 
"schuberti"

RDB=LC 0 . 0 . 2

parmovec příčnopruhý 
Sphaeramia nematoptera 0 . 0 . 2

parmovec skvělý 
Pterapogon kauderni RDB=EN 0 . 0 . 10

perlovka červená 
Hemichromis bimaculatus RDB=LC 0 . 0 . 1

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

pestřenec tanganický 
Neolamprologus brichardi RDB=LC 0 . 0 . 19

piraňa Nattererova 
Pygocentrus nattereri 0 . 0 . 12

pomec Cortézův 
Pomacanthus zonipectus RDB=LC 0 . 0 . 1

pruhatec královský 
Sargocentron diadema RDB=LC 0 . 0 . 1

pyskoun Dianin 
Bodianus diana RDB=LC 0 . 0 . 1

pyskoun Lubbockův 
Cirrhilabrus lubbocki 0 . 0 . 1

pyskoun lyroocasý 
Bodianus anthioides RDB=LC 0 . 0 . 1

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

pyskoun šestipruhý 
Pseudocheilinus hexataenia RDB=LC 0 . 0 . 1

pyskoun žlutohřbetý 
Bodianus bimaculatus 0 . 0 . 1

razbora klínoskvrnná 
Trigonostigma heteromorpha RDB=LC 0 . 0 . 4

sapín dvoubarvý 
Chromis dimidiatus 0 . 0 . 1

sapín zelený 
Chromis viridis 0 . 0 . 2

sapínek zlatoocasý 
Chrysiptera parasema 0 . 0 . 3

sapínek žlutomodrý 
Chrysiptera hemicyanea 0 . 0 . 27

sapínovec žlutofialový 
Pictichromis paccagnellae RDB=LC 0 . 0 . 1

sekavka pákistánská 
Botia lohachata 0 . 0 . 3

sekavka proužkovaná 
Botia striata RDB=EN 0 . 0 . 6

skalára amazonská 
Pterophyllum scalare 0 . 0 . 4

slizoun dvoubarevný 
Ecsenius bicolor RDB=LC 0 . 0 . 1

slizoun pruhovaný 
Salarias fasciatus RDB=LC 0 . 0 . 1

slizoun vlajkopruhý 
Salarias fasciatus RDB=LC 0 . 0 . 1

štětičkovec dlouhohlavý 
Oxycirrhites typus RDB=LC 0 . 0 . 1
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terčovec červený 
Symphysodon discus 0 . 0 . 8

tilápie madagaskarská 
Paratilapia polleni RDB=VU 1 .1

tlamoun nilský 
Oreochromis niloticus 0 . 0 . 5

tlamovec čelnatý 
Cyphotilapia frontosa RDB=LC 0 . 0 . 1

tlamovec Duboisův 
Tropheus duboisi RDB=VU 0 . 0 . 16

tlamovec modrožlutý 
Metriaclima estherae RDB=VU 0 . 0 . 4

tlamovec Mooreův 
Metriaclima estherae RDB=LC 0 . 0 . 7

trnovec bělopruhý 
Platydoras costatus 0 . 0 . 1

vrubozubec paví 
Astronotus ocellatus 0 . 0 . 3

vřeténka mandarínská 
Synchiropus splendidus 0 . 0 . 1

zobec obecný 
Chelmon rostratus RDB=LC 0 . 0 . 1

živorodka duhová 
Poecilia reticulata 0 . 0 . 14

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

achatina žravá 
Achatina fulica 0 . 0 . 2

laločník 
Anthelia sp. 0 . 0 . 2

včela medonosná 
Apis mellifera 0 . 0 . 3

pakobylka rohatá 
Baculum extradentatum 0 . 0 . 20

sklípkan kadeřavý 
Brachypelma albopilosum 0 . 0 . 1

sklípkan Smithův 
Brachypelma smithi RDB=NT 0 . 0 . 1

útesovník 
Caulastraea sp. 0 . 0 . 1

stolon 
Clavularia sp. 0 . 0 . 1

stolon 
Coelogorgia sp. 0 . 0 . 1

ježovka diadémová 
Diadema setosum 0 . 0 . 13

sasanka čtyřbarevná 
Entacmaea quadricolor 0 . 0 . 7

mnohonožka 
Ephibolus pulchripes 0 . 0 . 4
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1 . 1 . 2017 31 . 12 . 2017
 Species Specimens Species Specimens

Plazi (Reptilia) 17 51 19 56

Ptáci (Aves) 60 169 52 162

Savci (Mammalia) 36 109 40 127

Bezobratlí (Invertebrata) 34 97 32 101

Obojživelníci (Amphibia) 2 8 3 11

Paryby (Chondrichthyes) 1 1 1 1

Ryby (Pisces) 93 373 99 362

Celkem (Total) 243 808 246 820

STAVY ZVÍŘAT 2017 CENSUS OF ANIMALS 2017

Název Species stav 
k 1. 1. 2017

narození 
Birth

příchod
Arrival

úhyn
Death

odchod
Departure

stav 
k 31. 12. 2017

ježovka olivovězelená 
Eucidaris tribuloides 0 . 0 . 1

krab 
Gecarcinus quadratus 0 . 0 . 12

veleštír trnitý 
Heterometrus spinifer 0 . 0 . 1

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 . 2

ježovka kulovitá 
Mespilia globulus 0 . 0 . 1

hvězdice novokaledonská 
Nardoa novaecaledoniae 0 . 0 . 1

hadice olivovězelená 
Ophiarachna incrassata 0 . 0 . 1

hvězdice strukovitá 
Pentaceraster mammillatus 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

ježovka 
Stomopneustes variolaris 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 – kri‑
ticky ohrožený druh)Vy

sv
ět

liv
ky
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Ohrožené druhy fauny České republiky
Protected species of our Fauna

1 ptáci čáp bílý Ciconia ciconia OH

2  mandelík 
hajní Coracias garrulus KOH

3  zrzohlávka 
rudozobá Netta rufina SOH

4  

puštík 
bělavý 
středoev‑
ropský

Strix uralensis 
macroura KOH

5 savci rys 
karpatský

Lynx lynx 
carpaticus SOH

6  rys ostrovid Lynx lynx SOH

7 ptáci sova pálená Tyto alba SOH

8  sýc rousný Aegolius funereus SOH

9  sýček 
obecný Athene noctua SOH

10  výr velký Bubo bubo OH

11  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 lemur černý Eulemur macaco

8 ptáci majna 
Rothschildova

Leucopsar 
rothschildi

9 savci markhur 
turkmenský

Capra falconeri 
heptneri

10  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 červený Varecia rubra

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 obrovský Macropus giganteus

2  klokan rudý Macropus rufus

3  sitatunga 
západoafrická

Tragelaphus spekii 
gratus

4 ptáci toko Deckenův Tockus deckeni

5 pary‑
by

žralok 
černoploutvý

Carcharhinus 
melanopterus

6 savci medvěd malajský Helarctos 
malayanus

7  rys karpatský Lynx lynx carpaticus

8  rys ostrovid Lynx lynx

9  tamarín žlutoruký Saguinus midas

10 ptáci tukan obrovský Ramphastos toco

11  holub rudoprsý Gallicolumba 
crinigera
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VZÁCNÉ PTAČÍ PRVOODCHOVY

KUR BAMBUSOVÝ 
(Bambusicola thoracicus)

Bc . Jiří Ingr, zootechnik
Kamila Bílková, chovatelka

S chovem kura bambusového jsme začali 
v lednu roku 2017, kdy jsme přivezli jeden pár 
ze Zoo Ostrava . Ptáci byli umístěni do expo‑
ziční venkovní voliéry, kde jsou společně se 
sojkovci a holuby . Expozice byla doplněna 
o různé přírodní prvky tak, aby měli kuři 
dostatek možností ke hnízdění a také klid, 
protože hlavně zpočátku byl tento pár velmi 
plachý . Začátkem května samice začala sná‑
šet postupně vejce, o která nejevila žádný 
zájem, proto jsme přistoupili k odebrání 
snůšky k umělé inkubaci v líhni . Navíc sa‑
mice vejce snášela na různá místa po celé 
expoziční voliéře . Z celkových sedmi vajec se 
úspěšně vylíhla čtyři mláďata . Jedno mládě 

během několika dnů uhynulo . Ostatní mlá‑
ďata byla úspěšně uměle odchována . Během 
této doby samice snesla v expoziční voliéře 
další snůšku pěti vajec . Na této snůšce již 
samice pečlivě sama seděla . Koncem červ‑
na se pod samicí postupně vyklubala čtyři 
mláďata, o která se oba rodiče pečlivě starali 
a úspěšně je odchovali . Rodičovský pár byl 
pro větší klid s těmito mláďaty přesunut 
z expoziční voliéry do zázemí . Ve chvílí, kdy 
byla mláďata odrostlá, byla spojena s uměle 
odchovanými mláďaty z první snůšky .

Charakteristika druhu
Kur bambusový patří spolu s dalšími 
dvěma druhy do východoasijského rodu 
Bambusicola . Tento rod je typický relativně 
dlouhým ocasem tvořeným čtrnácti pery . 
Pohlaví jsou si velmi podobná, nejsnadněj‑
ším rozlišovacím znakem je ostruha, která 
samicím chybí . Délka těla těchto ptáků je 

Mládě kura bambusového (Bambusicola thoracicus)
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přibližně 30‑32 cm . Váha u sam‑
ců do 300 gramů, u samic do 
250 gramů . Vyskytuje se v jižní 
Číně, konkrétně od východního 
S–čchuanu a Kuej–čou dál na 
východ přes Chu–nan, východní 
Ťiang–si a severní Kuang–tung 
až po oblasti Fu–ťien a jižní Če– 
ťiang . Introdukován byl do Japon‑
ska (Honšú, Sado, Šikoku, Kjúšú, 
Ošima, Niidžima, Šikinedžima, Mi‑
jakedžima, Hačidžódžima a Iwo‑
džima) a na Havaj . Kuři bambusoví 
se s oblibou pohybují v hustých 
křovinách v nízkých kopcích do 
nadmořských výšek 2 000 m . 
Často obývají také travnaté plochy 
a především v Japonsku i parky . 
U tohoto druhu je nejčastější mo‑
nogamie, kdy se na jaře začínají 
rozpadat větší skupinky . Hnízdo je 
nejčastěji umístěno u kmene stromu, pod ke‑
řem či v drnu trávy . Ve snůšce bývá většinou 
tři až sedm vajec . Inkubace trvá 17‑19 dní .

Krmení
Základní krmnou dávku tvoří míchanice, kte‑
rá se skládá z vařené rýže, prosa, granulí pro 
malé jeřáby, krouhané zeleniny a také ovoce 

a zeleniny krájené na malé kousky (jablka, 
hrušky, okurek, kiwi, apod .) . V době hnízdění 
dostávají kuři krmný hmyz (červi, cvrčci), 
naklíčené zrní a vaječnou míchanici obo‑
hacenou o zelené krmení . Pravidelně ptáci 
dostávají vitaminové a minerální doplňky . 
Občas je kurům zpestřeno krmení o malé 
množství komerčně vyráběných směsí od 
firmy NutriBird ‑ Insect Patee a Tropical 
Patee .

Chovný pár kura bambusového (Bambusicola thoracicus)

We started breeding the Chinese bam-
boo partridge in January 2017 when we 
brought a couple from Ostrava Zoo. The 
birds were located into an outdoor aviary 
which they share with laughingthrushes 
and pigeons. The exhibit was completed 
by various natural items to provide the 
fowls sufficient possibilities for nesting 
and peace as the couple was rather shy 
at the beginning. In the early May the 
female started laying eggs all over the 
aviary which she was no more interested 
in so we replaced them into an incuba-

tor. Four chicks hatched out of seven 
eggs. One of them dies within a couple 
of days. Other chicks were successfully 
reared artificially. In the meantime, the 
female laid other five eggs in the aviary. 
This time she incubated the eggs herself. 
In the late June we had four chicks, both 
parents took care of them carefully. To 
provide the couple with the chicks more 
quiet, they were removed from the exhibit 
to background. Once the chicks became 
independent, they were put together with 
their siblings from the first clutch.

SUMMARY
RARE FIRST REARING OF CHINESE  
BAMBOO PARTRIDGE (Bambusicola thoracicus)
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Mládě puštíka brýlatého (Pulsatrix perspicillata)

PUŠTÍK BRÝLATÝ  
(Pulsatrix perspicillata)

Bc . Jiří Ingr, zootechnik
Vilemína Görlichová, chovatelka

S chovem puštíků brýlatých jsme u nás za‑
čali v roce 2014, kdy jsme přivezli dvě mladé 
samice ze Zoo Praha . O rok později se nám 
podařilo získat mladého samce od soukro‑
mého chovatele z Německa . Na podzim 
toho roku byli všichni tři puštíci zazimovaní 
v chovatelském zázemí tak, aby byl samec se 
samicemi celou dobu ve vizuálním kontaktu . 
Na jaře roku 2016 jsme poté sestavili pár, 
který byl umístěn do prostorné expoziční 
voliéry . Na zadní stěnu voliéry byla umístě‑
na hnízdní budka, na jejíž dno jsme položili 
dřevitou štěpku a lesní hrabanku . Na začátku 
května samice snesla do připravené budky 
jedno vejce, na kterém hned začala sedět . Při 
kontrole jsme ale zjistili, že vejce je neoplo‑
zené, což bylo způsobeno pravděpodobně 

příliš nízkým věkem samce, který měl v té 
době jeden rok .
V roce 2017 samice snesla dvě vejce již 
v druhé polovině dubna . Po snesení druhého 
vejce začala samice snůšku pečlivě zahřívat . 
Koncem května jsme při kontrole hnízdní 
budky objevili již líhnoucí se první mládě . 
Vzhledem ke zvýšené agresivitě chovného 
páru jsme tyto kontroly omezili na minimum 
a snažili se ptáky co možná nejméně rušit 
a stresovat . Po několika dnech se v pořádku 
vyklubalo také druhé mládě . Oba rodiče se 
o mláďata velmi pečlivě starali až do úplného 
odstavu mláďat . Mláďata opustila hnízdní 
budku v druhé polovině července . Poté byla 
označena mikročipy a byla jim odebrána krev 
pro zjištění pohlaví . Odchovaná mláďata jsou 
samec a samice .

Charakteristika druhu
Puštík brýlatý dorůstá přibližně 46 cm a váží 
asi 850 gramů . Má velmi charakteristické 
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zbarvení . Je většinou černohnědý 
se žlutohnědým břichem a ná‑
padnou bílou kresbou na obličeji, 
která připomíná brýle, a tmavým 
zobákem se světlejším koncem . 
Mláďata vypadají jako negativ 
rodičů – jsou převážně bílá, s tma‑
vým obličejem . Obě pohlaví jsou 
v dospělosti barevně stejná, liší se 
pouze velikostí . V přírodě se tento 
druh vyskytuje na území Střední 
a Jižní Ameriky v rozmezí od již‑
ního Mexika a Trinidadu až po jižní 
Brazílii, Paraguay a severozápadní 
Argentinu . Ačkoli je v současné 
době stále zařazen mezi málo 
dotčené druhy, jeho populace je 
silně ohrožována zejména sil‑
ným úbytkem jeho přirozeného biotopu . 
S oblibou vyhledává především staré lesní 
porosty . Puštíci jsou aktivní v noci, loví vět‑
šinou savce a hmyz, někdy však i netopýry 
a ptáky včetně menších druhů sov . Hnízdí 
ve stromových dutinách, kam samice snáší 
obvykle dvě světlá vejce, na kterých sedí 
pouze samice přibližně po dobu 35 dnů .

Krmení
Krmnou dávku našich sov tvoří především 
jednodenní kuřata v kombinaci s myšmi 
a potkany . V období hnízdění je podíl myší 
a potkanů podstatně větší než mimo hnízdní 
období . Někdy puštíci pro zpestření dostávají 
malá morčata, křečky a křepelky .

We started breeding spectacled owls in 
2014 when we brought two yound females 
from Prague Zoo. A year later we also man-
aged to get a young male from a private 
breeder in Germany. In the autumn that 
year all three birds were winterized in the 
background to keep constant visual contact 
among the male and females. In the spring 
2016 we made a couple which was located 
into a spacious aviary exhibit. A nesting 
box with wood chips and forest floor was 
installed on the aviary rear wall. In the 
early May the female laid an egg into the 
box which she attempted to incubate. How-
ever, a check showed that the egg was not 
fertilized which was most probably caused 
by the male’s young age (1 at the time). 

In 2017 the female laid two eggs as early 
as in the second half of April. After laying 
the second egg the female started care-
ful heating. A check at the end of May 
showed that the first chick started hatch-
ing. As the couple was rather aggressive, 
we reduced the checks to a necessary 
minimum to avoid their disturbing and 
stressing. A couple of days later the sec-
ond chick hatched as well. Both parents 
took perfect care of the chicks till their full 
independence. The chicks left the nesting 
box in the second half of July. After that 
they were chipped and their blood was 
tested to determine their sex - they are 
a male and female.

SUMMARY
HISTORICAL FIRST REARING OF SPECTACLED OWL  
(Pulsatrix perspicillata)

Chovný pár puštíka brýlatého (Pulsatrix perspicillata)
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Mládě puštíka brýlatého (Pulsatrix perspicillata)

SOJKOVEC POSPOLITÝ  
(Garrulax lineatus)

Bc . Jiří Ingr, zootechnik

S chovem sojkovců pospolitých jsme v naší 
zahradě začali v květnu roku 2017, kdy jsme 
získali od soukromého chovatele jeden pár . 
Tento pár pochází ze zahraničí a není u něj 
znám přesný původ ani věk . U předchozího 
chovatele se již několikrát pokoušel o hníz‑
dění, vždy ale neúspěšně .
Tento pár byl u nás hned po příjezdu umístěn 
do venkovní voliéry, která je hustě zarostlá 
vegetací, a je zde pro ptáky také možnost 
krytého záletu . V této voliéře jsme pár soj‑
kovců pospolitých chovali společně s jedním 
samcem timálie čínské . Jako materiál pro 
stavbu hnízda jsme sojkovcům nabídli koko‑
sové vlákno, mech, seno, slámu, listí a jemné 
větvičky .
Ptáci si po příjezdu do naší zahrady velmi 
rychle zvykli na nové prostředí a po dvou 
týdnech jsme u nich pozorovali první hnízdní 
aktivitu . Již v polovině června jsme při kon‑
trole postaveného hnízda objevili pět vajec . 

Samice na snůšce pečlivě seděla a po dvou 
týdnech se začala klubat mláďata . Hned 
druhý den ovšem nastaly problémy a samice 
začala postupně všechna mláďata vyhazo‑
vat z hnízda ven a také ihned přestala mít 
zájem o hnízdo . V druhé polovině června pár 
postavil druhé hnízdo na jiném a mnohem 
vhodnějším místě . Koncem června samice 
již opět seděla na nové snůšce . Chovatelé 
se ještě rozhodli, že pro větší klid samice 
se pokusí hnízdo ještě více zamaskovat, 
aby samice sedící na hnízdě nebyla rušena 
návštěvníky . Dne 11 . 7 . jsme při kontrole 
hnízda objevili jedno vyklubané mládě . Na 
rozdíl od prvního hnízdění už samice o mládě 
velmi dobře pečovala . Kontroly hnízda jsme 
omezili na minimum, abychom hnízdící pár 
zbytečně nestresovali . Na konci července 
mládě opustilo hnízdo a zdržovalo se ve 
vegetaci na zemi . V tuto chvíli ale nastal 
další problém, kdy mládě zřejmě v důsledku 
nízkých ranních teplot prochladlo . Přestalo 
žadonit o potravu a rodiče ho přestali krmit . 
Proto jsme přistoupili k ručnímu přikrmo‑
vání, aby mládě opět nabralo síly a nebylo 
vyčerpané nedostatkem přijímané potravy . 
Mládě jsme čtyřikrát během dne ve voliéře 

Mládě sojkovce pospolitého (Garrulax lineatus)
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opatrně odchytli a ručně nakrmili hmyzem . 
Druhý den jsme mládě bedlivě sledovali 
a zjistili, že začalo opět žadonit o potravu 
a rodiče jej hned začali znovu krmit . Tuto 
kritickou chvíli odchovu se nám podařilo 
tímto způsobem překonat a mládě bylo dále 
již bez jakýchkoliv problémů odchováno 
rodičovským párem až do odstavu .
V polovině srpna se pár pokusil ještě jed‑
nou zahnízdit . Opět se nám ale stala stejná 
situace, jako při prvním hnízdění, kdy sa‑
mice všechna vyklubaná mláďata vyházela 
z hnízda na zem . Na konci září jsme tento 
chovný pár i s jedním odchovaným mládě‑
tem přemístili do chovatelského zázemí .

Krmení
Při skladbě krmné dávky pro sojkovce jsme 
využili širokého sortimentu komerčně 
vyráběných směsí, které jsou pro tyto 
ptáky velmi vhodné . Používáme granulo‑
vaná krmiva od firmy NutriBird – T 16, F 

16 a Unikomplet . Dále je ptákům nabízeno 
několik druhů živého hmyzu – malí červi, 
mouční červi a malí cvrčci . V menším množ‑
ství ptáci také rádi přijímají máčené nebo 
naklíčené zrní, vaječnou míchanici, ovoce 
a zeleninu krájenou na malé kousky . Pravi‑
delně ptákům do krmiva přidáváme různé 
vitaminové a minerální doplňky . V období 
před hnízděním a během hnízdění jsou ptáci 
krmeni několikrát denně .

We started to breed the streaked laugh-
ingthush in our zoo in May 2017, when 
we got one pair. Immediately after its 
arrival, the couple was located into an 
outdoor aviary, which is densely grown 
with vegetation and provides the birds 
the possibility of hiding. In this aviary, we 
kept the couple of streaked laughingth-
rushes together with a male of red-billed 
leiothrix. The birds quickly got used to 
the new environment after arriving in 
our gardens, and after two weeks we saw 
their first nesting activity. As early as in 
the middle of June, five eggs were discov-
ered when checking their nest. The female 
sat on the eggs consistently and after two 
weeks the chicks started to hatch out. 
However, the next day problems arose 
and the female began to throw all the 
youngs out of the nest and also ceased 
to be interested in the nest. In the second 
half of June, the couple built the other nest 

on another and much more convenient 
place. By the end of June, the female was 
sitting on eggs again. The breeders also 
decided to provide the female more piece 
from the visitors and so they tried to cover 
the nest even more. On July 11th, when 
we were checking the nest, we found one 
hatched chick. Unlike the first nesting, 
the female cared for the chick very well. 
We minimized the checks of the nest to 
keep the nesting couple unstressed. At 
the end of July, the chick left the nest and 
remained in the vegetation on the ground. 
At this point, however, another problem 
arose when the young went cold because 
of low morning temperatures. It stopped 
asking for food and its parents stopped 
feeding it. That is why we proceeded to 
manual feeding and we managed to over-
come this critical moment of rearing, and 
the chick was brought up by its parents 
without any more problems.

SUMMARY
STREAKED LAUGHINGTHRUSH (Garrulax lineatus) 

HISTORICAL FIRST REARING

Potrava sojkovce pospolitého
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PLAMEŇÁK RŮŽOVÝ  
(Phoenicopterus ruber roseus)

Bc . Jiří Ingr, zootechnik
Bc . Jana Vargová, chovatelka

S chovem plameňáků jsme začali v roce 
2009, kdy jsme přivezli ze Zoo v Hluboké nad 
Vltavou a ze Zoo Jihlava osmnáct jedinců . 
V roce 2012 bylo ze Zoo Hluboká nad Vltavou 
přivezeno dalších osm ptáků . Přivezení ptáci 
byli většinou ještě v šatu mláďat, měli šedé 
peří . První hnízdní aktivitu jsme u skupiny 
pozorovali na jaře roku 2014 . Postupem času 
se více párů již pokoušelo o hnízdění, ale až 
do letošního roku vždy neúspěšně .
Na začátku roku 2017 jsme museli vzhledem 
k výskytu ptačí chřipky držet naši skupinu 
plameňáků pouze ve vnitřní ubikaci . Až v po‑
lovině března jsme již mohli plameňáky začít 
pouštět do venkovního výběhu . V této době 
jsme plameňákům připravili hnízdiště, kde 
bylo navezeno množství zeminy, vhodné pro 
stavbu hnízd . Na přelomu března a dubna 
začaly samice snášet první vejce . V této 
hnízdní sezóně nám opět snášelo vejce více 

samic, než tomu bylo v předchozím roce . 
V roce 2017 bylo celkem sneseno devatenáct 
vajec . Osm párů na vejcích stabilně sedělo, 
a to i přesto, že některé páry si postavily 
hnízdo mimo připravené hnízdiště a na snůš‑
ce seděly velmi blízko návštěvnické trasy . 
Od těchto osmi párů se postupně úspěšně 
vyklubala tři mláďata . Jedno mládě bohužel 
po několika dnech uhynulo . Mezi zbylými 
dvěma mláďaty byl věkový rozdíl pouhý den, 
proto jsme si hned všimli, že jedno mládě 
roste výrazně pomaleji . Navíc toto zakrnělé 
mládě mělo od samotného začátku velké 
problémy s vývinem nohou . Proto jsme se 
po konzultaci s veterinárním lékařem a zku‑
šenými kolegy z jiných zoologických zahrad 
rozhodli pro utracení tohoto mláděte . Po‑
slední, třetí mládě bez komplikací přibíralo 
na váze a během několika měsíců dorostlo 
své rodiče a bylo již plně samostatné . Mládě 
je historicky prvním odchovem tohoto dru‑
hu v naší zoologické zahradě . V říjnu roku 
2017 bylo mládě převezeno do Zoologické 
zahrady v Hluboké nad Vltavou a následně 
v prosinci tohoto roku jsme naši skupinu 
rozšířili o dva starší samce, které jsme získali 
ze Zoo Jihlava .

Mládě plameňáka růžového (Phoenicopterus ruber roseus)
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Charakteristika druhu
Plameňák růžový (Phoenicopterus ruber 
roseus) je středně velký pták a zřejmě nej‑
známější zástupce své čeledi plameňákovití 
(Phoenicopteridae) . Tito ptáci mají dlouhé 
růžové nohy, které mají mezi krátkými prsty 
plovací blány . Tělo má růžovobílé s nohama 
průměrně 120‑140 cm vysokýma a dosa‑
huje hmotnosti až 4 kg . Dlouhý krk a hlava 
jsou čistě růžové, mnohdy i dočervena . Je 
prokázáno, že plameňáci mají oko větší než 
mozek . Mají také dlouhá, výrazně zbarvená 
křídla, která dosahují rozpětí 140‑170 cm . 
Obě pohlaví se od sebe liší pouze velikostí, 
samec je v průměru přibližně o pětinu větší . 
Jejich zvláštně vyvinutý a tvarovaný zobák 
jim umožňuje vyhledávat a filtrovat potravu 
z mělké vody . Zobák přitom drží tak, aby byl 
horizontálně ponořen do vody . Proud vody 
protéká zobákem a plameňák tiskne svůj 
masitý jazyk na vláknité lamely, které zachy‑
tí částečky potravy . Tu tvoří jak živočišný, 
tak rostlinný plankton . Voda poté odteče po 
stranách zobáku ven .
Plameňáci hnízdí ve velkých skupinách, 

které mohou čítat i několik desítek tisíc kusů . 
Páření předchází hromadný ritualizovaný 
tok . Hnízda, která připomínají homoli, si 
plameňáci růžoví staví z bláta a hlíny . Samec 
i samice hnízdo vymodelují zobákem a sná‑
ší do něj obvykle jedno křídově bílé vejce . 
Inkubace vejce trvá 27‑31 dnů . Po krátké 
době po vylíhnutí opouštějí mláďata hnízdo 
a sdružují se do početných školek . Mláďata 
jsou v prvních týdnech plně odkázána na 
péči rodičů, kteří je krmí tekutým výměškem 
z volete . Na této stravě jsou závislá do té 
doby, dokud se jim nevyvine vlastní filtrační 
aparát . Mláďata mají šedé peří, do růžova se 
plně vybarví až ve třetím až čtvrtém roce 
života, kdy pohlavně dospívají . V přírodě se 
plameňáci dožívají až 50 let . Obývají roz‑
ličná prostředí se sladkou i slanou vodou . 
Nejčastěji vyhledávají brakické vody, při 
ústích řek do moře . Vyskytují se v Africe, 
Evropě i Asii . Populace žijící mimo tropické 
zóny jsou tažné . Plameňáci růžoví nejsou 
výraznými potravními specialisty a přijímají 
relativně různorodou živočišnou i rostlinnou 
stravu, například korýše, plankton, červy 
a různé části rostlin .

Mláďata plameňáka růžového (Phoenicopterus ruber roseus)
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We started breeding flamingoes in 2009 
when we acquired eighteen individuals, 
followed by eight more in 2012. Gradu-
ally, several couples to nest. In the early 
2017 we had to keep the flamingo group 
inside until mid March because of avian 
flu. In that time we brought soil into their 
temporary quarters to allow nesting. 
At the turn of March/April first females 
started laying eggs. More females laid 
eggs in this nesting season than last year. 
In 2017, the total of nineteen eggs were 
laid. Three chicks hatched from all eight 
nesting couples. Unfortunately, one of 

them died within several days. The age 
difference among the other chicks was 
just a day, and therefore we noticed very 
soon that one of them was growing much 
slower and its legs were not developing 
standardly. That is why we decided to put 
it down. The last, third, chick was gaining 
on weight smoothly and matured and be-
came independent within several months. 
This one is historically first rearing of this 
species in our zoo. In October 2017, it was 
relocated to Hluboká nad Vltavou Zoo, 
and in December our flock was enriched 
by two adult males from Jihlava Zoo.

SUMMARY
HISTORICAL FIRST REARING OF GREATER FLAMINGO  
(Phoenicopterus ruber roseus)

Krmení
Krmná dávka plameňáků je 
v zajetí velmi jednoduchá 
díky komerčně vyráběným 
granulím obsahujícím opti‑
mální poměr všech složek, 
které plameňák potřebuje . 
My používáme celoročně 
granule od firmy Mazuri, se 
kterými jsme velmi spokoje‑
ni . Granule jsou vyráběny ve 
dvou variantách – zátěžové 
pro období hnízdění a klidové 
pro období mimo hnízdění . 
Dále k těmto granulím při‑
dáváme především v období 
před hnízděním a během 
hnízdění sušené krevetky . 
Krmná dávka na jeden do‑
spělý kus je přibližně 150 
gramů na den . Granule jsou 
několik hodin před zkrmením 
namočeny do vody a celá 
krmná dávka je rozdělena na 
dvě části – ranní a odpolední . 
Během odchovu mláďat je 
máčené krmivo podáváno 
čtyřikrát denně .

Plameňák růžový (Phoenicopterus ruber roseus)
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Bc . Jiří Ingr, zootechnik

V rámci dlouhodobé koncepce chovu ptáků 
jsme i v tomto roce nadále vytrvale pokra‑
čovali v rozšiřování našeho chovu sojkovců 
a jejich blízce příbuzných timálií . Tito asijští 
pěvci bývali dříve u evropských chovatelů 
oblíbenými a často chovanými ptáky . V době 
povolených dovozů ptáků do Evropské unie 
se objevovali i ve voliérách našich chovatelů . 

Dnes ze soukromých chovatelských zařízení 
v podstatě zcela vymizeli a v České republice 
se s nimi setkáme jen v několika zoologických 
zahradách . Tito půvabní ptáci jsou v přírodě 
ohrožováni prudkým úbytkem přirozeného 
prostředí a také kvůli lovu – jsou to oblíbení 
klecoví ptáci . Chov v zoologických zahradách 
se obecně příliš nedaří .
V chovu sojkovců naše zahrada úzce spolu‑
pracuje se Zoo Praha, která je v současnosti 
největším a nejvýznamnějším chovatelem 
těchto ptáků v Evropě, a také s několika nad‑
šenými soukromými chovateli . Z pražské zoo 
jsme v roce 2015 přivezli první jedince pro 
založení našeho chovu sojkovců . V současné 
době naše zahrada chová 5 druhů sojkovců 
v celkovém počtu 13 jedinců . Je velmi pro‑

blematické tyto jedince získat, ale i nadále 
budeme v rozšiřování chovu pokračovat i za 
cenu omezení počtu některých běžnějších 
druhů ptáků, které chováme . Pevně věříme, 
že se nám podaří během několika let vytvořit 
kolekci těchto krásných a velmi ohrožených 
ptáků a uděláme maximum pro to, abychom 
se je naučili chovat a úspěšně rozmnožovat . 
V tomto roce se nám podařil úspěšný pr‑
voodchov, a to sojkovce pospolitého .

SOJKOVEC LESNÍ  
(Ianthocichla ocellata artemisiae)
Délka těla sojkovce lesního je 31 cm a hmot‑
nost 90‑100 gramů . Od ostatních druhů soj‑
kovců se liší poměrně výrazným zbarvením . 
Bílé skvrny jsou rozeseté na hnědošedém 
podkladě, ocas je bíle lemovaný . Obě pohlaví 
u toho druhu vypadají stejně .
Žije v několika poddruzích v jihozápadní 
Číně . Vyhledává subtropické a tropické 
vlhké lesy do nadmořské výšky 4 600 m . 
Potrava je u tohoto druhu tvořena z rostlin 
i živočichů . Sojkovci lesní se v přírodě zdržují 
v malých skupinkách v hustém podrostu, kde 
vyhledávají svou potravu a využívají přitom 
svého výborného krycího zbarvení .

Sojkovec lesní (Ianthocichla ocellata artemisiae)

CHOV SOJKOVCŮ V ZOO HODONÍN
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SOJKOVEC POPELAVÝ 
(Inathocichla cineracea cinaracea)
Délka těla sojkovce popelavého je 21‑
24 cm a hmotnost 43‑55 gramů . Zbarvení 
je pískově hnědé . Má černé temeno, vous 
a špičku ocasu, tváře jsou šedobílé . Žije 
v severovýchodní Indii a západním My‑
anmaru, další dva poddruhy se vyskytují 
od severovýchodního Myanmaru po Čínu . 
Vyhledávají křovinaté podrosty listnatých 
i smíšených lesů a bambusové porosty 
od středních poloh po nadmořskou výšku 
2 745 m . Potravu, kterou tvoří drobný hmyz, 
semena, bobule a drobné plody, vyhledávají 
tito sojkovci na zemi .

SOJKOVEC REZAVOKŘÍDLÝ 
(Dryonastes berthemyi)
Středně velký druh sojkovce s převážně 
hnědobéžovým zbarvením a černou mas‑
kou kolem očí a zobáku dostal jméno podle 
rezavých ručních letek . Délka těla 27‑29 cm, 
hmotnost 80‑100 gramů . Samice snáší 3‑5 
vajec . Žije v listnatých a smíšených lesích 
(stálezelené listnaté lesy, bambusové po‑
rosty a podrost jehličnatých lesů) v jihový‑
chodní Číně . Jeho potravu tvoří různé části 
rostlin a bezobratlí živočichové .
Žije v párech nebo malých skupinkách . 
Ozývá se různorodým hlasitým melodic‑
kým voláním . Při hledání potravy často 
vydává mňoukavé zvuky nebo zvláštní 
hvízdání, někdy napodobuje i hlasy jiných 
druhů .

SOJKOVEC POSPOLITÝ 
(Garrulax lineatus)
Sojkovec pospolitý patří do čeledi timá‑
liovití . V zajetí je tento druh chován zcela 
výjimečně, dle dostupných informací je 
v současné době v zoologických zahradách 
v Evropě chován pouze asi ve třech párech . 
V přírodě se vyskytuje přes východní Af‑
ghánistán a Himaláje až po Belúdžistán 
a na východ po Bhútán a východní Tibet . 
Nejčastěji obývá hustý a křovinatý pod‑

Sojkovec popelavý (Inathocichla cineracea cinaracea)

Sojkovec rezavokřídlý (Dryonastes berthemyi)

Sojkovec pospolitý (Garrulax lineatus)
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rost horských lesů až do nadmořské výšky 
3 300 m . Většinu dne tito ptáci tráví hledá‑
ním potravy na zemi, kde se pohybují s typic‑
ky zdviženým ocasem . Svůj druhový název 
pospolitý dostali tito ptáci z toho důvodu, 
že v době mimo hnízdění se především na 
nocování shlukují do větších skupin .

SOJKOVEC NÁDHERNÝ 
(Trochalopteron formosum)
Sojkovec nádherný je robustní, až 28 cm 
velký pták . Je jedním z nejkrásněji zbarve‑
ných druhů z celé této čeledi . Zbarvení jeho 
těla je rezavohnědé, na hlavě šedostříbrné 
s černými pírky . Svrchní strana křídel je hně‑
dočerná s červenou a zřetelným lemováním . 
Okrajové peří křídel a peří ocasu je výrazně 
temně červené – karmínové . Tváře, spodní 
část krku a hruď jsou matně černé s více či 
méně výraznou šupinkatou kresbou . Kostrč 
je olivová . Ozobí je černé, duhovka hnědá . 
Pohlaví je u tohoto druhu morfologicky 
nerozlišitelné .

Sojkovci nádherní se nejčastěji vyskytují ve 
smíšených stálezelených lesích severního 
a západního S–čchuanu, severovýchodního 
Jün‑nanu, severní Kuan‑si a v jižní Číně . Žijí 
v nadmořských výškách od 900 do 3 100 m . 
Jsou to stálí ptáci a malé přesuny uskutečňují 
jen v období hustého sněžení v dané oblasti .

As part of the long-term bird breeding 
concept, we have continued to extend 
breeding of laughingthrushes and their 
closely related leiothrixes this year. These 
Asian singers used to be popular and 
frequent with European breeders. At the 
time when imports of birds into the Euro-
pean Union was allowed they appeared in 
the aviaries of our breeders. Nowadays, 
they have virtually disappeared from 
private breeding facilities and we can only 
see them in the Czech Republic in sev-
eral zoological gardens. These charming 
birds are endangered by a sharp decline 
in their natural habitat and also because 
of hunting - they are popular cage birds. 
Breeding in zoos generally mostly fails.
In breeding of laughingthrushes, our zoo is 
working closely with Prague Zoo, which is 
currently the largest and most important 
breeder of these birds in Europe, as well as 
with some enthusiastic private breeders. 
In 2015 we brought the first individuals 

from Prague Zoo to establish our breed-
ing of laughingthrushes. At present, our 
zoo breeds 5 species of laughingthrushes 
in a total number of 13 individuals. It is 
extremely uneasy to get these individu-
als, but we will continue to expand the 
breeding even at the cost of reducing the 
number of some of the more common 
species of birds we keep. We do believe 
that we will be able to build a collection 
of these beautiful and very endangered 
birds within a few years and we will do 
our best to learn how to breed and suc-
cessfully reproduce them. This year, we 
succeeded in first-rearing of a streaked 
laughingthrush (Garrulax lineatus). Other 
species we keep in our zoo include spot-
ted laughingthrush (Ianthocichla ocellata 
artemisiae), moustached laughingthrush 
(Inathocichla cineracea cinaracea), buffy 
laughingthrush (Dryonastes berthemyi) 
and red-winged laughingthrush (Troch-
alopteron formosum).

SUMMARY
BREEDING OF LAUGHINGTHRUSHES IN HODONÍN ZOO 

Sojkovec nádherný (Trochalopteron formosum)
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Bc . Jiří Ingr, zootechnik

V roce 2017 jsme nadále pokračovali 
v úspěšném chovu kriticky ohrožených 
druhů sov ‑ sova pálená (Tyto alba) a sýček 
obecný (Athene noctua) . Při záchranném 
chovu těchto vzácných druhů sov úzce 
spolupracujeme se Záchrannou stanicí 
a Domem přírody Poodří v Bartošovicích 
na Moravě, která pro tyto druhy uskutečňuje 
dlouhodobě reintrodukční program, kdy jsou 
mladí ptáci po několikatýdenní intenzivní 
přípravě vypouštěni do volné přírody, a to do 
velmi pečlivě vybraných a vhodných lokalit . 
V roce 2017 jsme pro tento program předali 
dvanáct mláďat sovy pálené (Tyto alba) a pět 
mláďat sýčka obecného (Athene noctua) . 
Všechna tato odchovaná mláďata byla v bar‑
tošovické stanici přidána k dalším mláďatům 
a spolu s nimi připravována na vypuštění 
do volné přírody . Na těchto reintrodukčních 
programech pro kriticky ohrožené druhy 
sov budeme rádi participovat i v dalších 
letech . Věříme, že se nám budou odchovy 
těchto krásných sov dařit a Záchranné 
stanici v Bartošovicích tak budeme i nadále 
poskytovat mláďata sov k jejich následnému 
vypouštění do volné přírody .

V roce 2017 jsme také pokračovali v rozši‑
řování chovatelského zařízení pro tyto účely 
a byla postavena další chovná voliéra . Díky 
tomu můžeme do budoucna rozšířit chov 
o nový pár nebo může tato voliéra sloužit 
také pro odstav odchovaných mláďat .
V průběhu roku 2017 se nám podařilo také 
získat mladý nepříbuzný pár puštíka běla‑
vého – středoevropského poddruhu (Strix 
uralensis macroura) . Pokud se nám chov 
tohoto druhu bude dařit, máme v úmyslu 
i mláďata tohoto druhu poskytnout k posílení 
divoké populace v přírodě . Pár puštíků běla‑
vých byl sestaven díky úspěšným odchovům 
v Zoo Ostrava a v Zoo Hluboká nad Vltavou .

REINTRODUKCE SOV

Mláďata sýčka obecného (Athene noctua)

Mládě sovy pálené (Tyto alba)
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Sova pálená (Tyto alba)

In 2017, the successful breeding of criti-
cally endangered owl kinds continued - 
barn owl (Tyto alba) and little owl (Athene 
noctua). In the rescue breeding of the rare 
owl species we closely cooperate with 
Rescue Station and Poodří House of Na-
ture in Bartošovice na Moravě which has 
been running a reintroduction program 
on long-term basis; after a several-week- 
long intensive preparationthe young birds 
are released into the wild, specifically to 

carefully selected suitable locations. In 
2017, we supplied twelve chicks of barn 
owl (Tyto alba) and five chicks of little 
owl (Athene noctua) into the program. 
All these chicks were added to other ones 
in the Bartošovice station and prepared 
for release into the wild. We will gladly 
continue with the reintroduction pro-
grams for critically endangered owls in 
the upcoming years as well.

SUMMARY
REINTRODUCTION OF OWLS 
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ODCHOVY U SAVCŮ

MLÁĎATA U TYGRŮ 
USSURIJSKÝCH  
(Panthera tigris altaica)

Jiří Hlásenský, chovatel
Martin Dubšík, chovatel
Bc . Jiří Ingr, zootechnik

V Zoo Hodonín v současné době chováme je‑
den pár tygra ussurijského (Panthera Tigris 
Altaica) . Samice Raja se narodila 17 . 11 . 2007 
a do naší zahrady jsme ji přivezli 13 . 12 . 2012 
z německé Zoo Hoyerswerda . Samec Igor 
se narodil 4 . 10 . 2010 a přicestoval k nám 
7 . 3 . 2013 z francouzské Zoo Amnéville . 
Poměrně dlouhou dobu jsme oba jedince 
chovali odděleně, pouze s možností vizuální‑
ho kontaktu, aby si na sebe zvykli . Ke spojení 
jsme přistoupili na podzim roku 2013 a k naší 
radosti proběhlo bez větších problémů . Pár 
se k sobě od samého začátku spojování 
choval velmi dobře . 

V roce 2015 se tomuto chovného páru naro‑
dila první dvě mláďata, samci, kteří dostali 
jména Šér Chán a Radža . V následujícím roce 
Šér Chán odcestoval do Zoo v Kolíně nad 
Rýnem a Radža do Zoo Praha . 
Po rozhodnutí vedení zoo jsme začátkem 
měsíce února 2017 pár tygrů ussurijských 
znovu spojili . Vše opět proběhlo bez potíží 
a po dvou týdnech se začali intenzivně pářit . 
U tygřice se již říje neopakovala a z tohoto 
důvodu jsme předpokládali její březost . 
Měsíc před předpokládaným termínem po‑
rodu jsme do vnitřní ubikace nainstalovali 
dřevěnou porodní bednu . Pár byl v té době 
ještě ve společných prostorách, s výjimkou 
krmení, ale dva týdny před porodem jsme 
je oddělili a pokračovali jsme s přípravami 
na porod . Sklo vnitřní ubikace jsme zatřeli 
barvou, aby nebyla tygřice rušena a mohla 
se celkově zklidnit . Barvu jsme nanášeli ve 
třech etapách, z důvodu postupného zvykání 
si tygřice na proměnu prostředí . Do ubikace 

Samice tygra ussurijského (Panthera Tigris Altaica) s pětitýdenními čtyřčaty
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byla rovněž nainstalována kamera, která 
nám později umožnila pozorovaní průběhu 
porodu .
 Porod nastal 6 . 6 . 2017 . Narodila se čtyři 
koťata v rozmezí mezi sedmou hodinou ranní 
a dvanáctou hodinou polední . První týden 
po porodu byl pavilon šelem pro veřejnost 
uzavřen . Také v chovatelském zázemí jsme 
provoz omezili na minimum, aby měla sami‑
ce naprostý klid . V návštěvnické hale jsme 
po otevření pavilonu umístili před ubikaci 
distanční plot, abychom zamezili klepání 

návštěvníků na sklo a poškozování nátěru . 
První kontrola koťat, během níž jsme zjistili 
jejich pohlaví, proběhla po týdnu . Byli to 
tři samci a jedna samice . Odchov mláďat 
probíhal přirozeně, bez vnějšího zásahu . 
Samice se o mláďata od začátku příkladně 
starala a po šesti týdnech mohla být poprvé 
vypuštěna do malého venkovního výběhu . 
Během těchto týdnů mláďata podstoupila 
celou řadu běžných veterinárních úkonů, 
jako odčervení, čipování, očkování a pravi‑
delné vážení . 
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Hmotnostní přírůstky mláďat
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Currently, Hodonín Zoo breeds a couple 
of Siberian tiger (Panthera Tigris Altaica). 
Raja, the female, was born on 17 Novem-
ber 2007 and was imported to Hodonín 
on 13 December 2012. Igor, the male, was 
born on 4 October 2010 and arrived in 
Hodonín on 7 March 2013.
The couple gave a birth to their first two 
cubs in 2015, the males were named Šér 
and Radža. At the beginning of February 
2017, the couple was joined again, and 
they started intensive mating two weeks 
later. The female did not rut again and 
therefore we eed her gravidity. 

The birth of four cubs occured on 6 June 
2017. Their rearing was natural and free 
of any external interventions. From the 
very beginning, the female took perfect 
care of the cubs.
On 1 October 2017, the cubs were "bap-
tized", an actress Petra Hřebíčková be-
came their godmother. The quadruplets 
were named Athos, Porthos, Aramis and 
Valentina. 
Currently, the cubs weigh over thirty kilos, 
are relatively independent but are still 
breastfed by their mother.

SUMMARY
SIBERIAN TIGER CUBS  
(Panthera tigris altaica)

Postupem času bylo třeba vyměnit 
menší výběh za větší . Vzhledem 
k počtu mláďat, který byl nad naše 
očekávání, jsme museli z kapa‑
citních důvodů dočasně přesu‑
nout chovného samce do jiného 
pavilonu .
Dne 1 . 10 . 2017 proběhl v zoo křest 
tygřích mláďat a jejich kmotrou se 
stala herečka Petra Hřebíčková . 
Čtyřčata dostala, stejně jako jejich 
starší sourozenci, románová jména . 
Jsou pojmenována podle Duma‑
sových Tří mušketýrů ‑ Athos, 
Porthos a Aramis . Kočka se jme‑
nuje, podle D’Artagnanovy dcery 
z filmového zpracování, Valentina . 
V současné době mláďata váží přes 
třicet kilogramů, jsou již poměrně 
samostatná, ale od matky stále pijí 
i mateřské mléko . Snažíme se, aby si 
mláďata osvojila běžné situace, jako 
je kontakt přes mříže či přepouštění 
z ubikace do ubikace či výběhu . 
Trénujeme s nimi i přepouštění do 
přepravní bedny, do které budou 
jednoho dne zavřeni a převezeni do 
jiné zoologické zahrady . 

Samice s jedním z mláďat tygra ussurijského (Panthera Tigris Altaica) 
starým sedm měsíců
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ODCHOV JAGUÁRA 
AMERICKÉHO 
(Panthera onca)

Jiří Hlásenský, chovatel
Martin Dubšík, chovatel
Bc . Jiří Ingr, zootechnik

V roce 2011 do naší zoologické zahrady přišla 
ze zoo v německém Saarbrückenu samice 
jaguára Gracia, narozená v roce 2010 . O tři 
roky později k ní přibyl samec Tito ze Zoo Pe‑
trohrad, narozený v roce 2013 . Tento chovný 
pár byl spojen v roce 2015, kdy Titovi bylo 
pouze 18 měsíců . To byl hlavní důvod toho, 
že v páru byla od počátku velmi dominantní 
samice, která má navíc hodně agresivní 
povahu a je vůči okolí velmi útočná .
V létě uplynulého roku jsme pozorovali 
náznaky říje . Gracia se sice samci částečně 
nabízela, páření jsme však nezaznamena‑
li . Proto jsme si nebyli jisti, zda je samice 

březí . Nicméně jsme z důvodu možné bře‑
zosti naplánovali její oddělení od samce na 
18 . 9 . 2017, aby měla samice soukromí a klid 
na případný porod . Gracia nás ale o den 
předběhla a v neděli 17 . 9 . 2017 v ranních 

hodinách porodila jedno mládě . 
Hned ráno po příchodu chovatele 
byl samec oddělen . 
Gracia zvládla porod bez komplikací 
a od prvního dne se o svoje mládě 
vzorně starala . Po týdnu jsme při‑
stoupili k první kontrole mláděte 
a bylo zjištěno, že se jedná samici 
o váze 1751 gramů . 
Ve starém šelminci, kde jsou tato 
zvířata umístěna, jsme udržovali 
naprostý klid a práce údržby zde 
byly omezeny na absolutní mi‑
nimum . Přímo do chovatelského 
zázemí pavilonu šelem pak po dobu 
více než šesti týdnů nikdo kromě 
ošetřovatelů nechodil . 
Kotě, které zdědilo černou barvu 
po otci, zatímco Gracia má běžnější 
žlutohnědou srst se skvrnami, je 
nyní zdravé a pravidelně přibírá na 
váze . Přestože stále pije mateřské 
mléko od matky, samostatně již 
žere maso . Od konce měsíce října 
chodí samo do malého výběhu 
v chovatelském zázemí . 

Mládě jaguára amerického (Panthera onca) staré šest týdnů

Samice jaguára amerického (Panthera onca) 
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In 2011, a female jaguar Gracia, born in 
2010, came to our zoo from Saarbrücken 
Zoo, Germany. Three years later, the male 
Tito from the St. Petersburg Zoo, born 
in 2013, joined her. This breeding couple 
joined in 2015 when Tito was only 18 
months old. 
In the summer of last year, we observed 
the signs of rutting. Gracia even offered 
herself to the male, however, we did not 
record mating. That’s why we were not 
sure if the female was pregnant. Never-
theless, due to possible pregnancy, we 
planned to separate her from the male 
on 18 September 2017 to keep the female 
private and quiet for possible birth. Gra-
cia, though, was a day faster and in the 

morning of September 17, 2017 she gave 
birth to a cub. The male was separated in 
the morning after the breeder’s arrival. 
Gracia managed birth smoothly, and 
since the first day she cared for her young 
excellently. After a week we checked the 
young and it was found to be a female 
weighing 1751 grams.
The kitten, who inherited the black color 
of its father, while Gracia has a more 
common yellow-brown hair with spots, 
is now healthy and regularly gaining 
weight. Although she still drinks breast 
milk from her mother, she eats meat as 
well. Since the end of October, she has 
been on her own for a small run in the 
breeding background.

SUMMARY
REARING OF JAGUAR  
(Panthera onca)

Samec jaguára amerického (Panthera onca) 
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ODCHOV PRVNÍHO 
MLÁDĚTE VELBLOUDA 
DVOUHRBÉHO V ZOO 
HODONÍN
Andrea Theimerová, chovatelka
Ing . Lenka Štursová, zooložka

Zoo Hodonín chová velbloudy dvouhrbé (Ca-
melus bactrianus) již čtyři roky . V roce 2013 
jsme si dovezli velbloudího samce Daliho ze 
Safariparku Beekse Bergen v Nizozemí a ne‑
dlouho na to pak samici Selengu ze Zoo Libe‑
rec . V roce 2017 bylo oběma zvířatům pět let .
V lednu jsme podle zvětšeného objemu bři‑
cha samice a změn v jejím chování zjistili, že 
je březí . Pokusy o páření jsme sice zazna‑
menali, ale vzhledem k nezkušenosti obou 
zvířat jsme si nebyli jistí datem případného 
porodu . V polovině března jsme si všimli 
nateklého vemene, ze kterého odkapávalo 
mléko, a o tři dny později v poledne začala 
velbloudice rodit . Samice byla nervózní a po‑
chodovala po výběhu, i proto jsme samce 
ihned oddělili do vedlejší ohrady . Netrvalo 
dlouho a z vulvy vykoukla hlavička a po 

chvíli i přední končetiny . Mládě začalo lapat 
po dechu, a když si samice lehla, pomohli 
jsme jí a mládě vytáhli . Jednalo se o samce, 
který se ještě v den porodu večer postavil na 
vlastní končetiny .
Z literatury a konzultace se zkušenějšími ko‑
legy jsme věděli, že samice velbloudů dvou‑
hrbých mládě neolizuje a trvá delší dobu, než 
k sobě matka a mládě najdou vztah, obzvlášť 
jedná‑li se o prvničku . V následujících dnech 
se to také potvrdilo . Dopřáli jsme jim sice 
soukromí stáje, aby se seznámili, ale odpole‑
dne po porodu ani následující den ráno jsme 
bohužel nezpozorovali, že by mládě pilo . 
Matka o něj nejevila moc velký zájem a při 
pokusech přiblížit se k vemenu jej nepustila . 
Snažili jsme se jí oddojit mlezivo a napojit 
mládě z láhve, ale mleziva nebylo dostatečné 
množství a samice se již podruhé oddojit 
nenechala . Proto jsme dočasně přistoupili 
k podávání kravského mleziva a následně 
mléka, a to 5 x denně po 5 hodinách, aby to 
pro mládě bylo co nejpřirozenější . 
Samice byla bez samce velmi nervózní, což 
celou situaci neusnadňovalo, a proto jsme 
jim upravili stáj, aby na sebe zvířata dobře 
viděla . Stále jsme se pokoušeli mládě přiložit 

Velbloudí rodina
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k vemenu, ale matka je opakovaně odmítala . 
Dokonce jsme zkusili mládě dát ke kojící 
lamě, ale také bez úspěchu .
Velbloudice si ale po čtyřech dnech začala 
potomka hlídat a bylo čím dál těžší mládě 
od matky na krmení oddělit . Šestý den od 
porodu jsme velbloudici s mládětem spojili 
se samcem . Samec se zpočátku snažil mládě 
kousnout do hlavy a do končetin, a i když to 
občas vypadalo nebezpečně, obešlo se to 
bez zranění .
Po celou dobu jsme byli ve spojení s kolegy 
ze Zooparku Vyškov, kteří mají s chovem 
a odchovem velbloudů velké zkušenosti . 
Vzhledem k našim dosavadním neúspěchům 
jsme již zvažovali jejich nabídku, že si mládě 

odvezou a odchovají je uměle, ale stále jsme 
se nevzdávali . Prodloužili jsme intervaly 
mezi krmeními, aby měl malý velbloud větší 
snahu začít hledat potravu u matky . Zkusili 
jsme také matku fixovat a násilím přiložit 
mládě ke struku . Ani tyto pokusy se však 
nezdařily a mládě se nenapilo . Teprve ve 
chvíli, kdy jsme bez úspěchu vyzkoušeli 
téměř vše, nás sameček překvapil a koneč‑
ně se napil mateřského mléka . Od té chvíle 
převzala matka naplno péči o svého potomka 
a pomoci chovatelů již nebylo třeba .  
Samečka pojmenoval ředitel zoo, kvůli jeho 
obtížnému startu do života, kazachstánským 
jménem Serik, což v překladu znamená 
„podpora“ . 

Hodonín Zoo has been breeding bactrian 
camels (Camelus bactrianus) for four 
years. In 2013, we brought a male camel 
Dali from Safaripark Beekse Bergen in 
the Netherlands, followed a little later by 
a female Selenga from Liberec Zoo. They 
were both five in 2017.
 In January, we noticed changed behav-
iour and physical changes of the female, 
she was pregnant. A male was born in 
mid-March, the same evening he stood 
on his own legs.
From literature and consultations with 
more experienced colleagues we knes 
that bactrian camel female does not lick 
the cub and it takes time for mother and 
cub to build relationship, especially when 
she is a primipara. That expectation prove 
true in the following days. Even though 
we provided them a private stable, the 
afternoon after birth and the following 
morning the cub did not suck milk. There-
fore we decided to feed cow’s colostrum 
and then milk temporarily, 5 times a day 
every 5 hours to make it as natural for the 
cub as possible. 

The whole time we were in touch with 
our colleagues in Vyškov Zoopark who 
have rich experience with breeding bac-
trian camels. Considering our previous 
bad success, we considered to offer the 
cub for artificial breeding to somewhere 
with more experience, however, we did 
not give up. The feeding intervals were 
made longer to motivate the cub to look 
for mother’s milk. We also tried to fix 
mother and force the cub to teat. These 
efforts were not successful and the cub 
still refused to drink. Only at the moment 
when all the attempts failed our baby 
male surprised us and started to drink 
mother’s milk. Since then, mother took 
over all the care for her offspring and our 
aid was no longer required. We had great 
pleasure to call the transport to Vyškov 
off, the cub has been growing and benefit-
ing since then.
The male was named by the zoo director, 
due to his difficult start to life, he got the 
Kazakh name Serik, which means "sup-
port" in translation.

SUMMARY
REARING OF THE FIRST BACTRIAN 
CAMEL IN HODONÍN ZOO 
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Mládě velblouda dvouhrbého (Camelus bactrianus)
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TAMARÍNI V ROCE 2017

Mgr . Jitka Ebertová, chovatelka
Ing . Lenka Štursová, zooložka

V době rekonstrukce střechy pavilonu opic 
(od září 2016 do února 2017) jsme se sta‑
rali celkem o sedm tamarínů žlutorukých 
(Saguinus midas), sedm tamarínů pinčích 
(Saguinus oedipus) a dva tamaríny vou‑
saté (Saguinus imperator subgrisescens) . 
Vzhledem k tomu, že všichni zůstali během 
rekonstrukce ve svých ubikacích na pavilonu 
opic, veškerá péče byla mnohem náročnější 
než za běžného provozu . Tamarínům žluto‑
rukým byl uzavřen venkovní výběh na konci 
října a tamarínům pinčím a vousatým, jež se 
střídají v jednom výběhu, hned vzápětí na 
začátku listopadu . Přes tyto ztížené pod‑
mínky se v uplynulém roce podařilo úspěšně 
odchovat několik mláďat .
Během rekonstrukce se narodila tři mláďata 
tamarínům pinčím (30 . 10 . 2016) a dvě mlá‑
ďata tamarínům žlutorukým (20 . 11 . 2016) . 

Následně se podařilo odchovat obě mlá‑
ďata tamarínů žlutorukých a jedno mládě 
tamarínů pinčích . Během odchovu jsme 
museli překonat problémy s udržením do‑
statečné teploty na pavilonu a vypořádat se 
s výrazným zvýšením hlučnosti . Vzhledem 
k uzavření venkovních výběhů měli tamaríni 
také omezený odchovný prostor . U tama‑
rínů žlutorukých se další mláďata narodila 
30 . 8 . 2017 . Odchov probíhá bez problémů .
V říjnu 2016 byl spojen samec tamarína 
pinčího ze Zoo Dresden (Německo) s nově 
dovezenou samicí ze Zoo Beauval (Fran‑
cie) . Toto spojení proběhlo na doporučení 
koordinátorky chovu pro dobrou genetickou 
výbavu obou zvířat . U tohoto nově spojené‑
ho páru i přes složitou situaci na pavilonu 
došlo v dubnu 2017 k zabřeznutí samice 
a následně porodu dvojčat . Odchov probíhá 
bez problémů . Původní samice byla i se 
stávajícími mláďaty z roku 2016 oddělena 
a přemístěna do zázemí, kde také porodila, 

Tamarín žlutoruký (Saguinus midas) s jedním z mláďat
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Tamarín pinčí (Saguinus oedipus) s jedním z mláďat

a za pomoci potomků z předchozího vrhu 
odchovala jedno mládě . 
U tamarínů vousatých došlo v půlce červ‑
na 2017 k výměně starší samice původem 
ze Zoo Olomouc, která odešla na doporučení 
koordinátora na Ukrajinu . Samce, který ji 
měl nahradit, nám zoo ve Francii z důvodu 
personálních změn na pozici koordinátora 
již neuvolnila . Protože tyto drápkaté opičky 
samotu špatně snášejí, dohodli jsme se 
s kolegy ze Zoo Plzeň na zapůjčení samičky 
z jejich odchovu, která se u nás téměř ihned 
adaptovala .

Na začátku června 2017 jsme na základě 
nových odborných poznatků výrazně změnili 
jídelníček všem tamarínům v Zoo Hodonín . 
Zakoupili jsme speciální granule a kaši urče‑
nou přímo pro tyto druhy a v celkovém ob‑
jemu krmiva jsme snížili množství živočišné 
a mléčné bílkoviny . Zvířata nové složení 
stravy akceptovala téměř okamžitě a po půl 
roce upraveného jídelníčku můžeme říct, že 
přechod zvládli bez problémů . Důkazem je 
i odchov čtyř potomků .
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During the reconstruction of the monkey 
pavilion roof (from September 2016 to 
February 2017) we took care of seven red-
handed tamarins (Saguinus midas), seven 
cotton-top tamarins (Saguinus oedipus) 
and two emperor tamarins (Saguinus 
imperator subgrisescens). During this 
time, three youngsters were born to the 
cotton-top tamarins (30 October 2016) 
and two to the red-handed tamarins (20 
November 2016). Subsequently, two cubs 
of red-eyed tamarin and one of cotton-
top tamarin survived. During rearing, we 
had to overcome problems of maintain-
ing sufficient temperature in the pavilion 
and dealing with a significant increase 
in noise. Red-tailed tamarins had next 
offsprings on 30 August 2017. Breeding 
takes place without any problems.
In October 2016, a male cotton-top 
tamarin Dresden Zoo (Germany) mated 
with a newly imported female from Zoo 
Beauval (France). This link was made on 
recommendation of the breeding coor-
dinator for good genetic equipment of 
both animals. With this newly coupled 

pair, despite the difficult situation in the 
pavilion, in April 2017, the female got 
pregnant and twins were born. Breeding 
takes place without any problems. 
An oldish female of emperor tamarin 
originally from Olomouc Zoo was sent to 
Ukraine as recommended by the coordi-
nator. The male which was supposed to 
replace her was not released from a zoo 
in France due to personnel changes at 
the position of coordinator. As these claw 
monkeys do not tolerate solitude much, 
we have agreed with our colleagues from 
Plzeň Zoo to borrow a female they reared, 
which almost immediately adapted in our 
zoo.
 At the beginning of June 2017, on the 
basis of new scientific knowledge, we 
significantly changed the menu for all 
tamarins in Hodonin Zoo. We purchased 
special granules and a mash developed 
specifically for these species and reduced 
the amount of animal and milk protein in 
the total feed volume. The animals ac-
cepted the new composition of their diet 
almost immediately.

SUMMARY
TAMARINS IN 2017

Tamarín vousatý (Saguinus imperator subgrisescens)
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Bc . Petra Bílková, chovatelka
Lukáš Baránek, chovatel
Ing . Lenka Štursová, zooložka

Pavilon opic byl od září roku 2016 z důvodu 
rekonstrukce uzavřen . Přestože obnova stře‑
chy pavilonu nebyla dokončena v plánovaném 
termínu, tedy do konce roku 2016, mohli jsme 
menší druhy primátů již přivézt zpět . Začát‑
kem ledna roku 2017 se ze spřátelené Zoo 
Ostrava vrátila samice gibbona lar (Hylobates 
lar) Betsy a skupina lemurů tmavých (Eulemur 
macaco macaco) ve složení jeden samec a tři 
samice . Nevrátila se nám pouze samice vari 
černobílého (Varecia variegata) Kimberly, 
která během ostravského pobytu uhynula . 
Do uvolněné ubikace ze Zoo Ostrava přices‑
toval čtrnáctiletý samec vari červeného (Va-
recia rubra), kterého tam nepřijala skupina . 
Tento samec vystřídal již šest zoologických 
zahrad, ale nikde se jej nepovedlo zapojit 
a hrozila mu euthanasie . Několik dní nato 
jsme dovezli dva samce téhož druhu ze Zoo 
Jihlava . Jednalo se o otce se synem . Využili 

jsme volný prostor v pavilonu a dopřáli jsme 
samcům dost času i místa pro seznámení . 
Měli jsme štěstí, že syn byl velmi defenziv‑
ní a nevytvořil se svým otcem výraznou 
nerovnováhu sil, postavení si tedy museli 
ujasnit pouze starší samci . Vše se obešlo bez 
vážných zranění a větších šarvátek . 
Začátkem března jsme přivezli zpět ze Zoo 
Liberec naši skupinu kočkodanů zelených 
(Chlorocebus sabaeus) . Dne 22 . července se 
narodilo zkušené dominantní samici Oše mlá‑
dě . Jeho odchov probíhal bez problémů, mládě 
prospívalo a ve skupině bylo s příchodem no‑
vého člena tlupy zase veselo . Při označování 
mláděte čipem jsme zjistili, že je to samec .
Během roku jsme řešili u lemurů tmavých 
(Eulemur macaco macaco) závažnou situaci . 
Samice s dvojčaty (samcem a samicí) zača‑
la zahánět svou starší dceru, kterou jsme 
následně museli oddělit . Přidali jsme k ní 
i jejího mladšího bratra z dvojčat, aby nebyla 
sama . V současné době čekáme na vyjádření 
a doporučení koordinátora .

Lemur tmavý (Eulemur macaco macaco)

NÁVRAT PRIMÁTŮ DO ZREKONSTRUOVANÉHO PAVILONU
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Skupina šimpanzů (Pan troglodytes) mu‑
sela bohužel zůstat v náhradním ubytování 
v prostorech starého medvědince celou 
zimu . V lednu nastaly velké mrazy a tep‑
lota klesala až pod mínus 20 °C . Měli jsme 
obavy, jak zvládnou šimpanzi toto počasí, 
ale po přidání přímotopů a zateplení dveří 
zde přečkali zimu bez větších potíží . Během 
jejich pobytu ve starém medvědinci bylo 
zajímavé pozorovat, jak skupina fungovala 
i v tak malém prostoru, kde se navíc zvířata 
ocitla za mřížemi, ne za skly . Kontakt s nimi 
byl mnohem osobnější . 
 V březnu se podařilo dokončit všechny prá‑
ce na střeše pavilonu . Zbývalo nahodit a vy‑
malovat stěny v ubikacích šimpanzů . Chtěli 
jsme oživit jednotvárnost ubikací a oslovili 
jsme místního malíře Petra Přikryla, který 
má již bohaté zkušenosti se zkrášlováním 
naší zoo . Šimpanzi i návštěvníci si tak 
mohou užívat iluzi deštného pralesa . Ve 
vnitřních ubikacích byla nainstalována 
nová lana, ve venkovních výbězích jsme 
svépomocí vyměnili všechny staré kmeny 
za nové a navezli novou štěpku . 
 Začátkem dubna jsme s týmem MVDr . Vo‑
dičky ze Zoo Praha šimpanze přestěhovali 
zpět do pavilonu . Protože zvířata bylo nutné 
uspat, spojili jsme převoz s jejich důkladným 
vyšetřením a odběrem vzorků . Vzhledem 
k tomu, že se šimpanzi neuspávají příliš čas‑
to, oslovilo nás několik ústavů, zda by bylo 
možné odebrat ze zvířat vzorky pro vědecké 
účely . Během anestezie odebrali odborníci 
z IKEMu všem čtyřem šimpanzům endosko‑
picky vzorky tkáně střeva v oblasti kolonu . 
Zároveň byl odebrán každému vzorek trusu 
z rekta . V laboratořích ÚBO AV ČR byly vy‑
izolovány RNA i DNA a následně odeslány 
do J . Craig Venter Institute v USA k analýze 
mikrobiomu a celogenomové (RNAseq) 
analýze . Zvířatům byly rovněž odebrány 
chlupy, krev a tkáň ze zad pro potřeby vy‑
šetření celkového zdravotního stavu a DNA . 
Ostříhaly se jim nehty a nejstarší samici 
Zuzce byl udělán rentgen čelistí . Všechno 
proběhlo bez problémů a šimpanzi se po 
probuzení postupně aklimatizovali ve svém 
staronovém domově . 

Náhradní ubytování šimpanzů během rekonstrukce pavilonu opic

Rekonstrukce střechy pavilonu opic

Stěhování šimpanzů zpět do pavilonu opic
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Since September 2016 the pavilion of pri-
mates was closed for reconstruction. Even 
though its roof was not finished within 
the deadline, i.e. end of 2016, we could 
bring some smaller primate species back 
home. A female lar gibbon (Hylobates 
lar) Betsy and a group of black lemurs 
(Eulemur macaco macaco) consisting of 
a male and three females returned from 
Ostrava Zoo in the early January. The 
only one who did not return from Ostrava 
was Kimberly, a female black-and-white 
ruffed lemur (Varecia variegata) who died 
during her stay there. The emptied place 
was occupied by a fourteen-year-old 
male of red ruffed lemur (Varecia rubra) 
from Ostrava Zoo, however, he was not 
accepted by the group. A couple of days 
later we brought two males, father and 
son, from Jihlava Zoo. Due to sufficient 
space we were able to provide the males 
enough time and space to get acquainted 
with the others. 
Unfortunately, the group of chimpanzees 
(Pan troglodytes) had to remain in the 
replacement accommodation of former 
bear facility for the whole of winter. Deep 

frosts occurred in January and tempera-
tures dropped below minus 20 °C. We 
were afraid how the chimpanzees would 
handle this weather, but after addition of 
heaters and door thermal insulation, they 
survived the winter without much trouble. 
In March, all the work on the pavilion roof 
was completed and the remaining areas 
were prepared. At the beginning of April, 
we, together with a team of Mr. Vodička, 
D.V.M., from Prague Zoo, moved the chim-
panzees back to the pavilion. Since the 
animals had to be narcotized, we joined 
the transfer with their thorough examina-
tion and sampling. 
At the beginning of March, we brought 
back from Liberec Zoo our group of green 
monkeys (Chlorocebus sabaeus). On 22 
July, an experienced and dominant fe-
male Oša gave birth to a healthy young. 
During the year, we also solved seri-
ous situation of black lemurs (Eulemur 
macaco macaco), when a female with 
twins began to repel her older daughter. 
As the attacks persisted and were very 
aggressive, we had to separate them.

SUMMARY
RETURN OF PRIMATES TO THEIR REBUILT PAVILION

Mládě kočkodana zeleného (Chlorocebus sabaeus)
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Ing . Lenka Štursová, zooložka

V předchozích letech proběhlo na pavilonu 
akvárií hned několik změn a velkých rekon‑
strukcí . Naše největší nádrž se žralokem 
černoploutvým (Carcharhinus melanopte-
rus) funguje déle než rok a za tuto dobu se 
nám podařilo odstranit drobné nedostatky, 
které se v počátcích provozu vyskytly . Nyní 
tedy můžeme zhodnotit, jak se nám pro‑
voz nádrže osvědčil . Ohlasy návštěvníků 
jsou velmi pozitivní . Lidé oceňují pestrost 
živočichů, čistotu nádrže a celkový vzhled 
akvária . Jednou za měsíc provádí potápěč 
velkou údržbu nádrže a pravidelně také sle‑
dujeme hodnoty a kvalitu vody . Důkladné 
měření a sledování hodnot je velmi důležité 
k včasnému odhalení sebemenších změn 
a v případě jejich zanedbání mohou být ná‑
sledky fatální . S lehce zvýšenými hodnotami 
dusíku a fosforu vzhledem k velikosti nádrže 
a množství živočichů počítáme a daří se nám 

je zvládat bez větších komplikací . Ostatní 
hodnoty jsou v limitu . 
Vzhledem k velkému množství živočichů lze 
očekávat, že občas dojde k úhynu některého 
z nich . V hejnu bodloků žlutých (Zebrasoma 
flavescens) čítajícím kolem třiceti kusů jsme 
přišli o několik slabších jedinců, které silnější 
zvířata doslova vyštípala ze svého středu . 
Zároveň se nám naskytla možnost odkoupit 
několik větších kusů ryb, například netopýr‑
níka dlouhoploutvého (Platax teira), jež se 
stal nádhernou dominantou naší největší 
nádrže . 
Bohužel došlo také k úhynu perutýna 
ohnivého (Pterois volitans) a tak jsme mu‑
seli změnit osazenstvo nejmenší nádrže . 
Nahradili jsme jej ostencem Picassovým 
(Rhinecanthus aculeatus) a přidali hvězdici 
strukovitou (Pentaceraster mammillatus).
V reefovém akváriu k větším změnám ne‑
došlo . Za zmínku ale jistě stojí, že se nám 
již několikátým rokem daří v této nádrži 

JAK SE NÁM DAŘILO V PAVILONU AKVÁRIÍ

Bodlok žlutý (Zebrasoma flavescens), 
v pozadí komorník černoocasý (Dascyllus melanurus)
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Netopýrník dlouhoploutvý (Platax teira)

Ostenec Picassův (Rhinecanthus aculeatus)

Hvězdice strukovitá (Pentaceraster mammillatus)

odchovávat sasanky čtyřbarevné 
(Entacmaea quadricolor) . Odchovky 
jsme přemístili do velké nádrže ke 
žralokovi, ve které se sasanky samy 
stěhují na místa, která jim více vyho‑
vují . Dokáží tak chovatele překvapit 
a zaručit, že nádrž nebude nikdy 
stejná .
I do zrekonstruovaného akvaterária 
přibylo několik živočichů . Jmenujme 
například tilápii madagaskarskou 
(Paratilapia polleni), jejíž pár jsme 
dovezli ze Zoo Ostrava . Vegetace se 
již stihla krásně rozrůst a vytvořit 
důstojnou kulisu pro chovaná zvířata .
Ve sladkovodních nádržích jsme se 
rozhodli pro kompletní změnu expo‑
zice krabů (Gecarcinus quadratus) . 
Na zakázku jsme nechali vyrobit 
nové pozadí a dovezli jsme 15 nových 
zvířat . Krabi získali lepší životní pro‑
středí a věříme, že i návštěvníkům 
se bude expozice líbit . V roce 2018 
bychom rádi pokračovali v úpravách 
dalších nádrží nejen kvůli zlepšení 
podmínek zvířat, ale i pro lepší zážitek 
návštěvníků .
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In the previous years, several changes 
and major renovations took place in the 
aquarium pavilion. Our largest tank with 
blackti reef shark (Carcharhinus mel-
anopterus) has been in operation for over 
a year, and we have managed to eliminate 
some minor deficiencies that occurred in 
the early days of operation. Once a month, 
a diver carries out major tank mainte-
nance and we regularly monitor water 
quality data. We are aware of slightly 
higher nitrogen and phosphorus levels 
due to the size of the tank and number of 
animals and we manage them without 
major complications. Other values are 
within the limits. Due to a large number of 
animals, we can expect that time to time 
some of them die. In a school of yellow 
tangs (Zebrasoma flavescens) of about 
thirty pieces, we have lost a few pieces 
of weaker individuals that were literally 
outcast by stronger individuals. At the 
same time, we took the occassion to buy 
some bigger species of fish, such as teira 
batfish (Platax teira), which has become 

a wonderful dominant of our largest tank. 
Unfortunately, the red lionfish (Pterois 
volitans) died, so we had to change the 
"staff" of the smallest tank. We replaced 
it with a lagoon triggerfish (Rhinecanthus 
aculeatus) and added a pentaceraster 
sea star (Pentaceraster mammillatus). 
There were no major changes in the reef 
aquarium. It is worth noting, however, 
that for four years we have been suc-
cessfully breeding bubble-tip anemones 
(Entacmaea quadricolor) in this tank. 
Several animals were added to the reno-
vated aqua-terrarium. We can mention 
for example paratilapia polleni, a couple 
of which we imported from Ostrava Zoo. 
In freshwater tanks, we have decided 
to completely change the exhibition of 
crabs (Gecarcinus quadratus). We have 
and new background made and brought 
15 new animals. In 2018, we would like to 
continue to modify other tanks, not only 
to improve the conditions for animal but 
also to improve the visitor experience.

SUMMARY
HOW WE DID IN THE AQUARIUM PAVILION

Krab (Gecarcinus quadratus)
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Čipování sitatungy západoafrické (Tragelaphus spekii gratus)

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

Mezi nejčastější veterinární úkony patří 
každoročně označování mláďat mikročipem, 
ošetření menších zranění a také vyšetření 
zvířat před transportem . Kromě těchto 
úkonů klademe velký důraz na preventivní 
péči o zvířata, jejíž součástí je pravidelné 
odebírání kontrolního vzorku trusu, dále 
provádění běžné vakcinace či odčervení 
zvířat . Za zmínku stojí i doplňování vitaminů 
a minerálů březím a kojícím samicím, a dále 
mláďatům a zvířatům oslabeným .
V loňském roce museli veterináři řešit ně‑
kolik drobných poranění, která si zvířata 
mezi sebou navzájem způsobila . Největšími 
rváči, kterým bylo třeba ošetřit tržné rány, 
byli ledňáci obrovští (Dacelo novaeguineae) 
a surikaty (Suricata suricatta). 
U několika ptáků bylo třeba provést korekci 
zobáku . Tento na první pohled banální úkon 
s sebou ale nese i rizika, jako je stres či riziko 
fyzického ublížení v důsledku fixace u zvlášť 

drobných jedinců . Větší ptáci zase mohou 
svými silnými drápy či zobákem poranit 
ošetřovatele . Všechny naše zákroky se ale 
naštěstí obešly bez újmy na zdraví všech 
zúčastněných .
Další zvířata, která potřebovala veterinární 
léčbu, byli velbloudi dvouhrbí (Camelus bac-
trianus), kteří v důsledku větších změn či 
dietetických chyb trpěli průjmy a zažívacími 
problémy . 
Klokanům rudým (Macropus rufus), trpícím 
zánětlivými změnami na dásních, byl opa‑
kovaně v celkové anestezii ošetřen chrup . 
Ošetřen veterinářem byl také hroznýš krá‑
lovský (Boa constrictor), který se popálil 
o zdroj tepla ve své ubikaci . Hadi nemají re‑
ceptory bolesti v kůži, proto od zdroje, který 
jim podobné popáleniny může způsobit, 
neutečou . Z tohoto důvodu je těžké takovým 
situacím předcházet . 
K pravidelné péči patří také úprava paznehtů 
a drápů zvířat . Naše medvědice malajská 
(Helarctos malayanus) podstupuje každo‑
ročně korekturu drápů a celkovou prohlídku 
v anestezii . Vzhledem k jejímu pokročilému 

VETERINÁRNÍ PÉČE
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věku 31 let je obdivuhodné, jak skvěle zá‑
krok zvládá .
K dalším poměrně častým úkonům patří 
zjištění pohlaví pomocí DNA analýzy u těch 
druhů zvířat, kde to nelze určit pohledem . 
V těchto případech se zvířatům odebere 
pár kapek krve na odběrový lístek a zašle 
se do laboratoře k rozboru . Tento proces 
podstoupili například mláďata puštíků 
brýlatých (Pulsatrix perspicillata) nebo arů 
zelenokřídlých (Ara chloroptera).
Na zdravotní stav zvířat v zoo dohlíží stejně 
jako v předchozích letech MVDr . Kateřina 
Jedličková z Mutěnic, ale nově jsme přizvali 
ke spolupráci také MVDr . Jiřího Hadámka 
z Hodonína . Konzultace, rozbory nebo vy‑
šetření pro nás zajišťuje také VFU v Brně . 
Úzce spolupracujeme se státní veterinární 
správou, zejména pak s inspektorátem 
v Hodoníně, který zároveň provádí v zoo 
i na útulku pravidelné kontroly . Většinu 
vzorků k vyšetření posíláme do SVÚ Jih‑
lava nebo SVÚ Olomouc . Likvidaci kadá‑
verů a kafilerního odpadu pro zoo zajišťuje 
společnost Agris spol ., s . r . o . v Medlově . 
V oblasti deratizace spolupracujeme s fir‑
mou CHAVET, s . r . o .

Ošetření dásní u klokana rudého (Macropus rufus)

Stříhání alpaky (Vicugna pacos)

Ošetření hroznýše královského (Boa constrictor)
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The most frequent veterinary operations 
repeating every year include marking 
youngs with a microchip, treating minor 
injuries, and examining animals before 
transport. In addition to these actions, 
we place great emphasis on preventive 
care for animals.
Last year, vets had to deal with some 
minor injuries that caused the animals 
to each other. Several birds needed beak 
corrections. Other animals that needed 
veterinary treatment were camels who 
had diaorrhea and digestive problems. 
Kangaroos suffering from inflammatory 
changes in the gums were repeatedly 
treated in general anesthesia. Another 
animal treated by the vet was a boa 
constrictor burned by a source of heat in 
his terrarium. Regular action is also treat-
ment of hooves and claws of animals. 

Other relatively frequent actions include 
gender detection by DNA analysis in 
those animal species where it cannot be 
determined by sight, for example, birds.

The health status of animals in the zoo 
supervises, as in previous years, Kateřina 
Jedličková, D.V.M., from Mutěnice, and we 
have also recently invited Jiří Hadámek, 
D.V.M., from Hodonín to cooperate. Con-
sultations, analyzes or examinations are 
also provided for us by the VFU in Brno. 
We work closely with the State Veterinary 
Administration. We send most of the 
samples for examination to SVU Jihlava 
or SVU Olomouc. Disposal of cadavers 
and rendering waste is provided by Agris 
spol. s.r.o. in Medlov. In the field of derati-
zation, we work with CHAVET s.r.o.

SUMMARY
VETERINARY CARE

Vyšetření medvědice malajské (Helarctos malayanus)
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Bc . Jiří Ingr, zootechnik

Uplynulý rok byl pro krmivářský úsek opět 
velkou výzvou . Změny tržních podmínek 
u většiny nakupovaných krmiv spolu s neu‑
stálým vývojem cen již od počátku spustily 
celou řadu nezbytných opatření . Díky těmto 
opatřením se nám podařilo udržet náklady 
na všechny druhy krmiv na únosné hranici . 
Dále jsme pokračovali ve slaďování nutrič‑
ních parametrů jednotlivých krmných dávek 
s ekonomickou stránkou věci a během roku 
jsme také prováděli pozorování zaměřená 
na využívání celé krmné dávky zvířaty . Na 
základě těchto pozorování došlo k některým 
kvantitavním změnám v krmných 
dávkách . 
Naší prioritou je, aby krmivo pro cho‑
vaná zvířata bylo pestré, chutné, v co 
nejpřirozenější podobě a s obsahem 
všech potřebných živin a minerálních 
látek . Zvláštní požadavky se týkají 
především exotických druhů zvířat, 
které vyžadují speciální složení 
potravy . V tomto směru spolupra‑
cujeme s ostatními zoologickými za‑
hradami, ale i s některými zkušenými 
soukromými chovateli a na základě 
získaných poznatků se snažíme stále 
zdokonalovat kvalitu krmných dávek . 
To se samozřejmě může projevit i na 
celkových nákladech na výživu . 
Co se týká nákladů na krmivo, mu‑
síme s jistotou počítat se zvýšenými 
náklady pro naše kočkovité šelmy . 
V roce 2017 se nám narodily čtyři 
mláďata tygra ussurijského a jedno 
mládě jaguára amerického . Takové 
množství mláďat u našich šelem 
bude pochopitelně zvyšovat nákla‑
dy na nákup krmného masa i v roce 
2018 . 
S dodavateli jsme byli v uplynulém 
roce velmi spokojeni a budeme rádi, 

pokud taková spolupráce bude pokračovat 
i do budoucna a nám se bude dařit zajišťovat 
krmiva v co nejvyšší kvalitě . Pouze s lučním 
senem jsme měli v tomto roce problémy, 
neboť v důsledku dlouhodobého sucha byla 
letošní úroda v porovnání s předchozími roky 
velmi špatná .
Závěrem můžeme konstatovat, že výkyvy 
v celkových nákladech na krmiva jsou nej‑
více ovlivněny neustále se měnícím počtem 
chovaných zvířat . Další významný faktor je 
počasí v daném kalendářním roce . V případě 
mírnějších zimních měsíců zvířata spotře‑
bují méně energeticky hodnotných krmiv, 
naopak v tuhých mrazech je jejich celková 
spotřeba vyšší . 

KRMENÍ

K potravě velblouda dvouhrbého 
(Camelus bactrianus) patří také okus
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Potravou kočkodana zeleného (Chlorocebus sabaeus) je ovoce a zelenina
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2012 2013 2014 2015 2016 2017
zelenina, ovoce 515 524 521 553 453 439

maso 357 508 580 515 510 500

seno, sláma 191 194 152 98 145 121

obilniny 70 45 14 12 10 7

ostatní krmivo 416 479 500 494 537 527

krmivo celkem 1549 1750 1767 1672 1655 1594

Porovnání spotřeby krmiva od roku 2012 v tis . Kč

CHOV KRMNÝCH ZVÍŘAT
Chov krmných zvířat je pro naši zahradu 
již naprostou samozřejmostí . Řadu let 
jsme v tomto směru naprosto soběstační . 
Z krmných zvířat chováme myši, potkany, 
morčata a králíky . Pro chov myší a potkanů 
jsme vybudovali v roce 2016 nové prostory, 
protože dosavadní zařízení bylo již v havarij‑
ním stavu . Nové prostory nám tak umožnili 
pokračovat v tomto úspěšném chovu . Jedná 
se o samostatnou, dobře větranou místnost, 
která slouží pouze k tomuto účelu a splňuje 
veškeré veterinární podmínky . Na chov myší 

a potkanů nám slouží cca 50 kusů chovných 
beden a roční produkce dlouhodobě pře‑
sahuje hranici 10 000 kusů zvířat . Jednou 
z hlavních výhod vlastního chovu je nezávis‑
lost na dodavatelích . Krmná zvířata máme 
navíc kdykoliv k dispozici a sami si můžeme 
vybrat, v jakém růstovém stádiu krmné zvíře 
použijeme ke zkrmení . V neposlední řadě 
máme dobrý přehled i o tom, co naše krmná 
zvířata konzumují . Samozřejmostí je pra‑
videlná kontrola našeho chovu veterinární 
lékařkou .

Chov potkanů pro biologické krmení
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The past year was once again a big chal-
lenge in the feeding area. Changes in 
market conditions for most purchased 
feedingstuff, along with constant price 
increments, have triggered a number of 
necessary measures. Thanks to these 
measures, we managed to keep the cost 
of all types of feedingstuff at a reasonable 
level. Furthermore, we continued to ad-
dress the improvement of the nutritional 
parameters of individual feeding rations 
with respect to the economic aspect of 
the matter. During the year, we also con-
ducted observations aimed at use of the 
whole feedinstuff by the animals.
As far as the cost of the feedingstuff is 
concerned, we must definitely count on 
the increased costs for our cats, because 
in 2017 four cubs of Siberian tiger as well 
as one of jaguar were born. We were very 
satisfied with our suppliers last year and 

we will be glad if such cooperation con-
tinues in the future and we will be able to 
provide the highest feedingstuff quality 
possible.
Finally, we can conclude that the fluctua-
tions in total feedingstuff costs are affect-
ed mostly by the ever-changing number 
of our animals. Another significant factor 
is the weather in the given calendar year. 
Breeding of live feed material is a stand-
ard activity in our zoo. We have been 
fully independent in this respect for many 
years. We keep mice, rats, guinea pigs and 
rabbits. We built new facilities for breed-
ing mice and rats in 2016 as the existing 
area was in a total disrepair. An annual 
production of mice and rats has exceeded 
10 thousand pieces on a long-term basis. 
Independence from suppliers is one of the 
main advantages of own breeding. 

SUMMARY
FEEDING

Krmení lvice jihoafrické (Panthera leo krugeri)
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Mgr . Iva Uhrová, 
lektorka vzdělávacího centra

Návštěvníky jako každý rok zaujalo pře‑
devším narození mláďat či příchod nových 
živočišných druhů . Největším lákadlem 
tohoto roku byla čtyřčata tygra ussurijského . 
K tomuto návštěvnickému rekordu přispěla 
bezpochyby i řada kulturně výchovných 
a vzdělávacích akcí, kterým tento rok do‑
minovaly především oslavy čtyřicetiletého 
výročí historie zoo . 

PROPAGACE A VZDĚLÁVÁNÍ

V roce 2017 Zoo Hodonín 
zaznamenala nejvyšší návštěvnost 

ve své čtyřicetileté historii . 
Do zahrady přišlo celkem 

166 364 návštěvníků. 

Stotisící návštěvník Jakub Zelík z Kunovic
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2015 1531 2607 5809 15263 20100 19781 28315 29403 11013 8411 3364 2297 147894

2016 1868 3726 10557 13587 20403 18465 35945 33431 12131 7711 1736 2374 161934

2017 645 2341 8773 17850 22859 19381 37867 33902 10069 7847 2537 2293 166364
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děti 92 604 2758 5728 8834 8175 14157 13557 3267 2284 794 717 60967

dospělí 268 1137 4593 9585 10939 7664 19747 16654 5443 3860 1292 1105 82287

neplatící 285 600 1422 2537 3086 3542 3963 3691 1359 1703 451 471 23110
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SPOLUPRÁCE SE 
SDĚLOVACÍMI 
PROSTŘEDKY
Při komunikaci s veřejností zoo i v roce 2017 
využívala především regionálních médií . In‑
tenzivní spolupráce v této oblasti probíhala 
zejména s měsíčníkem Hodonínské listy, 
Hodonínským deníkem Rovnost, týdeníky 
Slovácko, Nové Slovácko a 5plus2, dále pak 
s TV Slovácko a Rádiem Dyje . Spolupráce 
probíhala také s agenturou ČTK a deníky 
Právo nebo MF Dnes . Zoologická zahrada 
se začala více zaměřovat na komunikaci 
s návštěvníky přes webové stránky zoo 
a sociální sítě, které se stávají v dnešní době 
moderní komunikace nezbytností . Propa‑
gaci své činnosti začala zoo směřovat více 
k rozhlasovým médiím, proto se v roce 2017 
stala mediálními partnery hned tři rádia, a to 
Rádio Petrov, Rádio Jih a Záhorácké rádio, 
která vytvořilá reklamní spoty zvoucí nejen 
k návštěvě zoo, ale i na konkrétní kulturně 
vzdělávací akce . O dění v zoo se zajímala 
i celostátní média . Několik rozhovorů o zoo 
odvysílal i Český rozhlas .

REKLAMA A DALŠÍ 
PROPAGACE ZOO
Zoo využila možnosti prezentovat zahradu 
zdarma, recipročně či za jiných výhodných 
podmínek . Připravila inzerci pro publikaci 
Malý špalíček výletů a internetový portál 
žena‑in . Pokračovala spolupráce s Centrálou 
Top výletní cíle jižní Moravy a Dolního Ra‑
kouska . Zoo se prezentovala na řadě webo‑
vých stránek, mezi které patří například 
portál kampocesku .cz, tuzemskadovolena .
cz, goodfirmy .cz, zivefirmy .cz, zoomania .cz, 
Dtest .cz a další . 
»  Zpracování nové prezentace zoo pro portál 

Cestuj s dětmi
»  Distribuce propagačních materiálů do 

informačních center, hotelů, lázní a Pří‑
staviště U Jezu

»  Reciproční výměna propagačních panelů 
Zoo Hodonín a pořadatelů kulturních akcí 
v regionu

»  Zpracování podkladů pro výroční zprávu 
UCSZOO a EARAZA

»  Zpracování výroční zprávy Zoo Hodonín 
za rok 2016

Na každou akci do zoo pravidelně přijíždí TV Slovácko
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»  Každý měsíc proběhlo 
zpracování podkladů do 
ankety o mládě měsíce 
deníku Metro,  soupis 
podkladů pro infocentrum 
Hodonín a v letním období 
soupis pro Hodonínské 
kulturní léto

»  Pravidelné zpracování 
podkladů a účast na tisko‑
vých konferencích Města 
Hodonína

Nově vydané propagační 
materiály 
»  turistické magnetky, 

známky, vizitky 
a samolepky

»  pohledy, 3D pohledy 
»  čistící utěrky, zrcátka
»  klíčenky s našimi zvířaty
»  novoročenky, kapesní 

kalendáře

Prezentace zoo na 
veletrzích a dalších akcích
»  Regiontour Brno
»  IFT Slovakiatour 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 přírodovědné 

olympiády v Hodoníně

KULTURNĚ VÝCHOVNÉ 
AKCE ZOO V ROCE 2017
Propagační oddělení zoo připravilo ve spo‑
lupráci se vzdělávacím oddělením a řadou 
dobrovolných spolupracovníků a organizací 
téměř dvacet akcí pro veřejnost . Spolupra‑
covali jsme zejména s Hnutím Brontosaurus 
Mikulčice, ZUŠ Dolní Bojanovice a ZUŠ Ho‑

donín . Kromě již tradičních akcí představila 
zoo pro návštěvníky i tento rok několik novi‑
nek . K těm nejvýznamnějším akcím patřily: 

1. duben - Mezinárodní den ptactva 
Den plný soutěží a her s ptačí tematikou, 
společné malování ptačího obrazu s Petrem 
Přikrylem, ukázky ptačího jídelníčku, výsta‑
vy fotografií a obrazů, komentované prohlíd‑
ky ptačích expozic, anketa O nejkrásnějšího 
ptáka roku 2017 a O nejkrásnější jména pro 
pár sov sněžných . Malou pozornost pro 
návštěvníky s ptačím jménem představoval 
nejen vstup zdarma, ale také drobný dárek 
s ptačí tematikou . Na akci, která současně 
otvírala novou návštěvnickou sezónu, přišlo 
2645 návštěvníků . 

Mezinárodní den ptactva otevíral návštěvnickou sezónu
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16. duben - Velikonoce v zoo
Nová akce s vysokou účastní a po‑
zitivním ohlasem . Ukázky řemesel, 
které si mohli návštěvníci sami také 
vyzkoušet . Pletení pomlázky, různé 
způsoby zdobení velikonočních 
kraslic, pletení košíků, výroba ke‑
ramiky nebo dřevořezba . Program 
doplnili rytíři ze sdružení Dračí 
úsvit s ukázkou rytířských zápasů 
i tradičních řemesel . Na první ře‑
meslný jarmark do zoo přišlo téměř 
2000 lidí . 

23. duben - Den Země 
Tradiční akce tří pořadatelů, Města 
Hodonína, Ekocentra Dúbrava 
a Zoo Hodonín, za spolupráce OS 
Benatura byla tentokrát na téma 
Stromy kolem nás . Zoo Hodonín 
se zapojila ve větším měřítku než 
v minulých letech a připravila 
celkem 15 stanovišť v areálu zoo 
U Červených domků za pomoci OS 
ČČK, OS Oáza, společnosti Tespra 
a ratíškovických mykologů . Na akci 
přišlo 800 návštěvníků .

13. květen - Přírodovědná soutěž 
Zlatý list 
Krajské kolo tradiční přírodovědné 
soutěže pod záštitou ČSOP v rámci 
Jihomoravského kraje organizovalo 
Hnutí Brontosaurus Podluží za 
pomoci Zoo Hodonín . Smyslem 
soutěže je umožnit setkání dětí 
s hlubším zájmem o přírodu a for‑
mou soutěže ověřit a porovnat 
jejich znalosti . Zoologická zahrada 
zajišťovala také doprovodný pro‑
gram . Na stanovištích soutěžní 
stezky odborníci včetně lektorů 
vzdělávacího centra Zoo Hodonín 
prověřovali znalosti dětí v oblas‑
tech zoologie, botaniky, ekologie 
nebo neživé přírody . Součástí hod‑
nocení družstva byla i praktická 
celoroční práce pro přírodu . Počet 
účastníků 140 .

Velikonoce v zoo s ukázkami lidových tradic

Den Země v zoo

Krajské kolo přírodovědné soutěže Zlatý list
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21. květen - Mezinárodní den biodiverzi-
ty – Den pro želvy
Akce, která je od minulého roku novinkou, 
byla tentokrát tematicky zaměřena pře‑
devším na představení nového projektu 
zoo Chráníme mořské želvy . Na programu 
byl vědomostní kvíz, praktická stanoviště 
s úkoly, výtvarné workshopy a také před‑
náška koordinátorky projektu Hany Svobo‑
dové . Účast byla 1400 lidí .

8. červen - Dreamnight neboli Noc snů
Součástí programu pro handicapované děti 
byl facepainting, návštěva kontaktních zví‑
řátek, vystoupení kouzelníka, raut a dárky 
na rozloučenou . Zúčastnilo se 70 dětí ze 
Zeleného domu pohody Hodonín, Zeleného 
domu pohody Skalica, Duhové školy a Do‑
mova Horizont Kyjov a nově také z Charity 
Ratiškovice a Hodonín a OSZP Veselí nad 
Moravou . 

16. červen - Sportovní hry města Hodonína 
Do organizace akce Města se zapojila i zoo‑
logická zahrada, která připravila soutěžní 
stanoviště a tři komentované prohlídky pro 
účastníky akce .

17. - 18. červen  
Oslavy 40 let Zoo a Den dětí 
Oslavy výročí svého vzniku probíhaly celý 
víkend . První část oslav se konala přímo 
v areálu zoo a byla spojena s tradiční akcí Den 
dětí . Na programu bylo společné malování, 
dětské hry, zábavné vědomostní soutěže, 
zvířecí facepainting, veřejné krmení plame‑
ňáků a opic i koncert Dětského komorního 
orchestru ZUŠ . Slavnostně byla otevřena 
výstava s názvem Hodonínská ZooStory, 
která se snaží zachytit historii zoo v průběhu 
let a kterou měli možnost návštěvníci zhléd‑
nout i po celý zbytek roku . Nedělní, hlavní 
část oslavy, která probíhala na Masarykově 
náměstí v Hodoníně, pak patřila koncertu 
Petra Bendeho a CM Grajcar a skupin Ka‑
melot a Hex . Koncert byl zpestřen bohatou 
tombolou, soutěžemi a rozhovory s pracov‑
níky zoo . Počet účastníků na sobotní akci byl 
1750, na nedělní přibližně 3000 .

Den pro želvy seznámil návštěvníky s novým projektem zoo

Tradiční akce pro handicapované Dreamnight

Součástí oslav 40 let Zoo byl koncert 
Dětského komorního orchestru ZUŠ
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19. – 25. srpen  
Týden pro pralesy 
K akci na podporu ochrany tropic‑
kých deštných pralesů a jejich bio‑
diverzity se zoo připojila výstavou 
O palmovém oleji .

3. září – Rozloučení 
s prázdninami aneb Hurá do 
školy! 
Akce pro děti a jejich rodiče před 
koncem letních prázdnin zahr‑
novala fotosoutěž, zábavné hry 
s odměnou, malování na ekotašky 
s Petrem Přikrylem a setkání s kon‑
taktními zvířátky . Účast byla kvůli 
silnému dešti pouze 190 lidí .

1. říjen - Oslava Světového dne 
zvířat spojená se Dnem zdraví 
Oslava byla věnována především 
mláďatům tygra ussurijského 
a jejich slavnostnímu křtu . Na 
programu byla tygří zoosoutěž, 
výtvarný workshop s pedagogem 
a studenty hodonínské SŠPU či 
dražba obrazu od hodonínského 
malíře Petra Přikryla, jejíž výtěžek 
byl určen k obohacení života tygrů 
v zoo, tzv . enrichment . Tradičně 
byla oslava Dne zvířat spojena také 
se Dny zdraví pořádanými Městem 
Hodonínem . Návštěvníci si tak 
mohli nechat změřit krevní tlak či 
množství tuku v těle, zhlédnout vý‑
stavu hub s mykologickou porad‑
nou Václava Koplíka nebo ochutnat 
bio či Fairtrade výrobky . Tento den 
byl zároveň mezinárodním dnem 
seniorů, pro které byl připraven 
vstup do zoo zdarma s možností 
komentovaných prohlídek . Počet 
účastníků: 1320

26. říjen – Halloween 
Výpravná akce se spoustou kos‑
týmů, dekorací a bohatým pro‑
gramem . Odpolední program byl 
určen především pro rodiče s ma‑
lými dětmi, kteří si mohli společně 

Oslavy 40 let Zoo na Masarykově náměstí v Hodoníně

Rozloučení s prázdninami

Den zvířat s mykologickou poradnou Václava Koplíka
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vydlabat dýni a vyzkoušet řadu 
tvořivých dílniček a worshopů s ha‑
lloweenskou tematikou . Program 
plynule přecházel v halloweenský 
podvečer v areálu U Červených 
domků, kde bylo připraveno 12 stra‑
šidelných stanovišť s úkoly, soutěže, 
strašidelný fotokoutek, ochutnávka 
dýňových specialit nebo opékání 
špekáčků . Dále byly oceněny nejlepší 
masky a nejkrásnější dýně . Na akci 
spolupracovaly OS Dračí úsvit, Hnutí 
Brontosaurus a ZUŠ Dolní Bojanovi‑
ce . Účast byla 1350 dětí i dospělých . 

4. – 15. prosinec – Zdobení strom-
ků pro zvířátka
Ozdobit stromky v zoo pochoutkami 
pro zvířata přišly už tradičně děti 
z hodonínských mateřských a zá‑
kladních škol . Odměnou pak byla pro 
ně prohlídka zimní zoo . Jako doplněk 
programu byla školám nabídnuta 
novinka v podobě výukového pro‑
gramu Zimní spáči . Programu se 
zúčastnilo 180 dětí . 

Kmotrou tygřích čtyřčat se stala hodonínská rodačka, herečka Petra Hřebíčková

Halloweenský strašidelný fotokoutek 

Zdobení stromků pro zvířátka
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17. prosinec – Živý betlém
Tato adventní akce ve spolupráci 
s literárně dramatickým oborem ZUŠ 
Hodonín se v zoo konala již desátým 
rokem, tentokrát v režii Ivana Fodora . 
Doprovodný program představovaly 
výtvarné vánoční dílničky ve vzdě‑
lávacím centru . Na akci přišlo 133 
návštěvníků .

Cyklus přednášek pro veřejnost 
s názvem Do džungle za orangutany
Povídání o biodiverzitě tropického 
deštného pralesa, jeho ochraně 
a o projektu Help for jungle se konalo 
23 . 11 . v Městské knihovně Hodonín, 
6 . 12 . v Základní škole Dubňany a 8 . 12 .  
mikulčickém kulturním domě .

24. prosinec – Štědrý den v zoo 
Předávání vánočních dárků zvířatům 
a komentované krmení šelem a šim‑
panzů . Na akci přišlo 500 návštěvníků .

Komerční akce:
Dne 3 . června uspořádala jedna ze 
zdravotních pojišťoven v zoologické 
zahradě Den dětí . Vedle své vlastní 
prezentace připravila pro děti zábavné 
hry a soutěže s odměnou . Tradiční pro‑
mo akce pojišťovny přinesla zoo částku 
31 000 Kč . 
Do komerčních akcí řadíme i zážitkové 
programy, které se těší stále větší oblibě . 
Za poplatek 2 000 Kč nabízejí možnost 
nahlédnout do zázemí zoo a vyzkoušet 
si práci ošetřovatelů . Účastníci nejenže 
se podílejí na přípravě krmiva a úklidu 
ubikací, ale také se dozvědí, na co je tře‑
ba u jednotlivých druhů dávat pozor, co 
je nutné každý den sledovat a že každý 
druh je něčím zvláštní . Letos absolvo‑
valo tento speciální program 26 lidí . 
Více než dvojnásobný počet účastníků 
oproti předcházejícím rokům byl dán 
propagací zážitku v médiích . Posluchači 
Rádia Jih mohli navíc o zážitek soutěžit . 
Nejoblíbenějšími úseky byly tradičně 
pavilon velkých koček a pavilon opic .

Živý betlém v zoo

Štědrodenní rozbalování dárků u šimpanzů

Zážitkový program Jeden den ošetřovatelem v zoo
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In 2017, Hodonín Zoo recorded the high-
est attendance in its forty-year history. 
A total of 166,364 visitors came to the 
gardens. Visitors, like every year, were 
particularly interested in the births or 
arrival of new animal species. The major 
attraction of this year was the quad-
ruplets of the Siberian tiger cubs. This 
attendance record record was undoubt-
edly supported by a number of cultural 
and educational events, which was this 
year dominated by the celebrations of the 
Zoo’s 40th anniversary.

Collaboration with media
When communicating with the public in 
2017, the Zoo used mainly regional me-
dia - Hodonínské listy, Hodonínský deník 
Rovnost, weekly Slovácko, Nové Slovácko 
and 5plus2, followed by TV Slovácko 
and Rádio Dyje. Collaboration also took 
place with CTK and the daily Pravo or 
MF Dnes. The Zoo has started to focus 
more on communicating with visitors 
through its website and social networks. 
The Zoo began to focus promotion of its 
activities more on radio stations, and 
therefore three radio stations became 
media partners in 2017, namely Radio 
Petrov, Radio Jih and Záhorácké radio. 
Several interviews about the Zoo were 
broadcasted by the nationwide Český 
rozhlas. 

Advertising and other Zoo promotion
The Zoo took advantage of the oppor-
tunity to present the gardens for free, 
reciprocally or under other favorable 
conditions. It prepared an advert for the 
Little Block of Trips publication and the 
Woman-in web portal. Cooperation with 
the Headquarters of Top Trip Destina-
tions in South Moravia and Lower Austria 
continued. The Zoo was presented on 
a number of websites. A new Zoo presen-
tation for the Travel with Children portal 

was also prepared. The Zoo regularly 
publishes and distributes promotional 
materials and prepares the materials for 
the UCSZOO and EARAZA annual report 
as well as its own annual report for 2016. 
Every month the documents for the Youth 
of the Month survey organized by Metro 
daily are prepared and also information 
for the Hodonin Information Center, in 
the summer period for Hodonín Cultural 
Summer.

Cultural and educational events in the 
Zoo in 2017
The Zoo Publicity Department organ-
ized in cooperation with the Educational 
Center and numerous volunteers and or-
ganizations nearly twenty public events. 
We worked together mainly with Hnutí 
Brontosaurus Mikulčice, ZUŠ Mikulčice, 
ZUŠ Dolní Bojanovice and ZUŠ Hodonín. 
The most important events included In-
ternational Bird Day, Easter in Zoo, Earth 
Day, science competition Golden Leaf, 
International Day of Biodiversity - Day for 
Turtles, Dreamnight or Night of Dreams, 
Hodonín Sports Games, celebrations of 
Zoo 40th Anniversary and Children’s Day, 
Forest Week, Farewell to Summer Holiday 
or Hooray to School, World Animal Day 
connected with Health Day, Halloween, 
Christmas Tree Decorations for Animals, 
Living Christmas Crib, Christmas Day in 
Zoo, series of lectures for general public 
called Follow Orangoutans to Jungle.

Commercial events
One of the health insurance companies 
organized the Children’s Day in the Zoo 
on 3rd June. Traditional promotion events 
earned CZK 31,000 for the Zoo. The com-
mercial events also include experience 
programs which are getting more and 
more popular. In 2017, the program was 
attended by 26 people which is twice as 
much as in the previous years.

SUMMARY
PUBLICITY AND EDUCATION
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Bohuna Mikulicová, spolupracovnice zoo

Když se jednoho dne roku 1972 předseda 
tehdejšího Městského národního výboru 
v Hodoníně Emil Schwarz vydal na zdravotní 
procházku hodonínskou Dúbravou, zastavil 
se na jejím okraji a zasnil se: „Tohle by bylo 
místo jako stvořené pro malý zookoutek, kam 
by chodily rodiny s dětmi a také školáci, aby 
nezapomněli, jak vypadá kůň, kráva, prase či 
králík . A později by tu mohli spatřit i nějaké 
exotické zvíře, jako je velbloud, lama, nebo 
oslík,“ uvažoval tehdy . 
Tuto svou vizi předložil Radě města a ta ne‑
byla proti . Návrh zřídit městský zookoutek 
schválila a v dubnu r . 1974 začaly první práce . 
Konaly se v rámci akce „Z“, což v tehdejším 
slovníku znamenalo dobrovolnou neplace‑
nou pracovní činnost občanů . 
Hned po úpravě terénu začaly vznikat dře‑
věné přístřešky a pomalu přicházela první 

zvířata . Nejdříve dikobraz a fretka, později 
liška a kopytníci . Práce šly ale pomalu a často 
scházel materiál nebo auto k jeho dopravě . 
Za pochodu přicházející zvířata mnohdy 
nebylo kam dát .
V roce 1975 nastoupil první ředitel zoo, 
tehdy 28letý Ivan Žák, a spolu s ním i první 
chovatelé, manželé Pochylí . Přitom díky 
samotnému zakladateli zookoutku i vete‑
rináři Karlu Mühlbauerovi a zejména pak 
známostem v Zoo ve Dvoře Králové se 
sortiment zvířat neustále rozšiřoval, takže 
už roku 1976 mohli ve zkušebním provozu 
vstoupit první návštěvníci . „Přijížděly plné 
autobusy školáků . Nadšení byli z každého 
zvířete,“ řekla Marie Pochylá, která kromě 
povinností ošetřovatelky plnila i roli výživář‑
ky a prodávala i vstupenky . Ta také během 
prvních sedmi let existence zookoutku zažila 
hned čtyři ředitele . „K opravdovému rozvoji 
zařízení však došlo až s příchodem Miroslava 
Fraise, v roce 1982,“ připomněla . 

ZOO HODONÍN OSLAVILA ČTYŘICETINY

Výroční oslavu zahájil starosta města Milan Lúčka
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V té době se zookoutek už pyšnil i kočko‑
vitými šelmami, opicemi a pestrou paletou 
kopytníků . K vidění byla i akvária v pavilon‑
ku, jejž postavila skupina nadšených hodo‑
nínských akvaristů . Už roku 1982 zookoutek 
získává statut zooparku, do kterého proudí 
další zvířata, stavějí se nové ubikace a budují 
se asfaltové chodníky . Pro návštěvníky se 
připravují kulturní akce . Díky zmíněným 

aktivitám se o deset let později zoopark mění 
v zoologickou zahradu – člena Unie českých 
a slovenských zoo a akvárií .
 „Přesto jsme v těch letech museli čelit 
tendencím zahradu zrušit . Tehdejší vedení 
města mínilo, že její provoz je příliš nákladný, 
a bylo nakloněno snahám o privatizaci are‑
álu,“ vzpomíná na čas, kdy měla zahrada na 
kahánku, Miroslav Frais . Ten měl tehdy za to, 
že podobným tlakům zabrání jen tehdy, když 
místo dřevěných stavbiček v areálu vzniknou 
zděné pavilony, jež nebude snadné jen tak 
demolovat .
Během prvních deseti let tak vznikla m . j . 
ubikace pro velbloudy a vlky hřivnaté, násle‑
doval pavilon exotického ptactva a pavilon 
primátů a terárií . V dalším desetiletí v zoo 
vyrostl pavilonek pro plameňáky, avšak 
dosud největším dílem se stalo Vzdělávací 
centrum spojené s pavilonem velkých koček . 

Zprovoznění budovy v r . 2007 znamenalo 
velký mezník v rozvoji zoo . Ta do pavilonu 
získala vzácné lvy berberské a mnohem lépe, 
než ve starém šelminci, vynikla ve výběhu 
s vodopádem a jezírkem krása tygrů ussu‑
rijských . Značný vliv na image zahrady ale 
měl i vznik samotného vzdělávacího centra . 
Díky němu mohla zoo začít nabízet výukové 
programy, a zoo si tak vedle účasti na repa‑

triačních programech a kampaních začala 
plnit i svou vzdělávací roli . Tu zaobstarávaly 
i kulturně výchovné akce pro veřejnost . 

Další ředitelská smršť
Tak jako kdysi při budování zookoutku do‑
chází v letech 2010 až 2012 opět ke střídání 
ředitelů . Poté co v roce 2010 odešel Miroslav 
Frais, dočasným řízením zoo byl pověřen 
Jaroslav Hyjánek . V té době se zahrada 
stává členem Euroasijské regionální unie 
zoo a akvárií . V roce 2011 stojí v jejím čele 
Jiří Koliba a o rok později ze Zoo Bratislava 
přichází Martin Krug . 
Za jeho působení se zoo stává členem Ev‑
ropské asociace zoo a akvárií a ubikace se 
plní novými zvířecími druhy . Těm dominuje 
chovný pár tygra ussurijského a pár málo 
vídaného jihoafrického lva vzácné bílé barvy . 
Řada vzácných druhů přibyla i do ptačích 
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expozic a rekonstrukcí zkrásněla 
expozice Mořský svět, v níž je vedle 
žraloka černoploutvého nyní k vidění 
i korálový útes a desítky rozmanitých 
druhů ryb . 
Stávající ředitel má i další plány . Po‑
dle nich má hodonínská zoo prodělat 
proměnu, díky níž získá zcela novou 
tvář . Ještě předtím, než na realizaci již 
zpracovaného projektu získá finanční 
prostředky, se pustí do výstavby nové 
provozní budovy, občerstvovacího 
zařízení či zázemí pro chovatele .

A vision to found a ZOO in Hodonín was 
presented by the then chairman of the 
national committee, Emil Schwarz, to the 
City Council. The proposal was approved 
and in April 1974 and the first work began 
soon after. Immediately after the land-
scaping began, wooden shelters started 
to emerge and the first animals gradually 
came. In 1975, the first zoo director, then 
28-year-old Ivan Žák, was appointed. 
Thanks to the founder of the zoo-point 
and veterinarian Karel Mühlbauer, the 
range of animals was constantly expand-
ing, so as early as in 1976, the first visitors 
could enter the trial operation.
The real development of the facility, 
however, occurred with the arrival of Mi-
roslav Frais, in 1982, when the zoo-point 
gained the status of zoo-park, into which 
new animals start flowing, new quarters 
and asphalt pavements are being built. 
Cultural events are being prepared for 
visitors. Thanks to these activities, zoo-
park changes ten years later in the zoo - 
member of the Union of Czech and Slovak 
Zoos and Aquariums.
During the first ten years, camel and 
maned wolves housings were created, 
followed by the exotic birds pavilion and 
the pavilion of primates and terrariums. 
In the next decade, the flamingo pavilion 

grew in the zoo, but the biggest project so 
far has become the Educational Center 
associated with the big cat pavilion in 
2007.
After Miroslav Frais left in 2010, it was 
Jaroslav Hyjánek who was commissioned 
by temporary management of the zoo. At 
that time the gardens became a member 
of the Euroasian Regional Union of Zoos 
and Aquariums. Jiří Koliba is in the lead in 
2011 and a year later Martin Krug comes 
from Bratislava Zoo.
The zoo becomes a member of the Euro-
pean Association of Zoos and Aquariums 
and housings are filled with new animal 
species. These are dominated by a breed-
ing couple of the Siberian tiger and 
a couple of uncommon Southern African 
lion of rare white color. A number of rare 
species have been added to bird exposi-
tions, and the Sea World exposition has 
been redecorated.
The current director has further plans. Ac-
cording to them, the Hodonin zoo should 
undergo a transformation that will give it 
a whole new face. Before funds are gath-
ered for implementation of the already 
prepared project, construction of a new 
office building together with refreshment 
facility and background for the breeders 
will start.

SUMMARY
HODONÍN ZOO CELEBRATED ITS 40TH ANNIVERSARY

Fotovýstava nabídla ohlédnutí za čtyřicetiletou historií zoo
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Na letním příměstském táboře Za bájnými tvory si děti vyzkoušely těžký život archeologů

Bc . Šárka Krakovská, 
lektorka vzdělávacího centra

Významnou součástí vzdělávání v zoo‑
logické zahradě jsou výukové programy 
realizované v sále vzdělávacího centra 
nebo přímo mezi zvířaty . V roce 2017 jsme 
ve stálé nabídce měli 12 programů pro děti 
z mateřských škol a prvního stupně škol 
základních a 13 programů pro žáky druhého 
stupně . Dále jsme připravili tři programy 
speciální . V mladší věkové kategorii k nej‑
oblíbenějším patřil program Naši chlupatí 
příbuzní (program zaměřený na život primá‑
tů) a u starších dětí to byla Zvířata v ohrožení 
(program o příčinách ohrožení konkrétních 
druhů zvířat) . O výukové programy je 
dlouhodobě zájem . Uspořádali jsme celkem 
104 výukových programů pro 1955 dětí 
a 228 dospělých . Školy nejen z Hodonína 
ale i z širšího okolí si oblíbily také speciální 
programy . Toho ke Dni Země se v průběhu 

dvou týdnů zúčastnilo 21 skupin dětí všech 
věkových kategorií . Připravena pro ně byla 
vědomostní soutěž, komentované krmení 
zvířat a prohlídka zahrady . Programu ke Dni 
zvířat se zúčastnilo 13 skupin dětí z celého 
hodonínského okresu a na akci Zdobení vá‑
nočních stromečků pro zvířátka spojenou 
s povídáním o životě zvířat v zimě přišlo 
sedm skupin z hodonínských mateřských 
a základních škol . 

AKTIVITY VZDĚLÁVACÍHO CENTRA

Výukový program 
ve vzdělávacím centru zoo
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K dalším aktivitám vzdělávacího centra patří 
komentované prohlídky zoo, které využívají 
převážně školy z okolí Hodonína v rámci 
školních výletů . Letos komentovaných pro‑
hlídek bylo 29 pro 550 dětí a 119 dospělých . 
Nově nabízíme možnost stát se partnerskou 
školou projektu Mořské želvy . Spolu se ško‑
lami se snažíme podpořit ochranu mořských 
želv v Indonésii a seznámit s tímto problé‑
mem širokou veřejnost . Do tohoto projektu 
se zapojilo osm základních škol a čtyři mi‑
moškolní kolektivy . V rámci této spolupráce 
jsme pro zapojené subjekty zrealizovali 16 
přednášek pro více než 500 dětí . 
V jarních měsících se ve vzdělávacím centru 
uskutečnilo hned několik akcí . Během břez‑
nových jarních prázdnin se 19 dětí vydalo na 
příměstském táboře za Tajemstvím starého 
podivína . Na konci dubna jsme přivítali v zoo 
114 účastníků oblastní soutěže pro mladé 
včelaře Zlatá včela a připravili jsme pro 
ně hned několik komentovaných krmení . 
V polovině května jsme byli spolupořadateli 
přírodovědného závodu Zlatý list a několik 
soutěžních stanovišť tak účastníci našli 
přímo v areálu zoologické zahrady . 

V průběhu letních prázdnin proběhly tři 
turnusy příměstských táborů . V červenci 
to byly Jumanji a Cesta do středu Země pro 
dohromady 50 dětí ve věku od pěti do desíti 
let, v srpnu pak Za bájnými tvory pro 24 dětí 
mezi devíti a dvanácti lety . 
Poslední červencovou neděli proběhla v sále 
vzdělávacího centra přednáška Kukang re‑
scue program, ve které Lucie Čižmářová ze 
Zoo Olomouc a František Příbrský ze Zoo 
Ostrava seznámili návštěvníky s projektem 
na ochranu outloňů v Indonésii . Povídání 
si přišla poslechnout asi dvacítka zájemců . 
V polovině října proběhl v útulku pro opuš‑
těné psy čtvrtý ročník akce Psí odpoledne . 
Tentokrát si návštěvníci mohli vyzkoušet 
psí kvíz, nakreslit si tašku se psím motivem, 
seznámit se s psími hlavolamy a canisterapií 
a zhlédnout ukázky psích sportů .
Od září pokračují ve své činnosti zoo‑krouž‑
ky . Kroužek Sovičky navštěvuje 16 dětí, 
do kroužku Plameňáci je zapsáno 27 dětí 
a přírodovědný kroužek navštěvuje 8 dětí .

Komentovaná prohlídka zoo
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An important part of education in the zoo 
are teaching programs realized either 
in the hall of the Educational Center or 
directly among the animals. In 2017, we 
had 12 programs for kindergarten children 
and infant school and 13 primary- school 
programs. Overally, we organized 104 
training programs for 1,955 children and 
228 adults. 21 groups of children in all age 
categories participated in two weeks in 
a special Earth Day program. 13 groups of 
children from the whole Hodonín district 
took part in the Animal Day program 
and seven groups from Hodonin’s kin-
dergartens and elementary schools took 
part in the Decorating Christmas Tree 
for Animals accompanied by talks about 
live of animals in the winter. Other ac-
tivities of the Educational Center include 
commented zoo tours, the number of 
which this year was 29, attended by 550 
children and 119 adults. We offer a new 
opportunity to become a partner school of 
the Sea Turtle Project. Eight elementary 

schools and four extracurricular teams 
were involved in this project. As part of 
this collaboration, we had 16 lectures for 
more than 500 children.
Other events of the Educational Center 
worth mentioning include a spring round 
and three rounds of summer camps, 
which this year was attended by a total 
of 93 children. The regional contest for 
young beekeepers "Golden Bee" held in 
the zoo was attended by 119 children and 
we were also co-organizers of the "Golden 
Leaf" scientific race. The last Sunday of 
July, the Kukang rescue program about 
protection of lorises in Indonesia attended 
by twenty, took place in the Educational 
Center. In mid-October, the fourth an-
nual Dog Afternoon in the dog shelter 
took place with an accompanying pro-
gram. Since September, zoo clubs have 
continued in their activities. The Sovicky 
Club is visited by 16 children, 27 children 
are enrolled in the Flamingo Club, and 8 
children attend the Field Club.

SUMMARY
ACTIVITIES OF THE EDUCATIONAL CENTER

Kroužek Sovičky 
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Ing . Zdenka Vavrysová, zooložka

Již nějaký čas jsme si pohrávali s myšlenkou 
chovat v zoo včely, a tak jsme v dubnu po‑
řídili tři včelstva . Umístění úlů bylo dlouho 
zvažováno, protože se každoročně během 
letní sezóny potýkáme s velkým množstvím 
vos, sršní a také včel, které obtěžují návštěv‑
níky v okolí bufetů . Bylo nám jasné, že ná‑
vštěvníci by další 
včely v zahradě 
neocenili . 
Nakonec volba 
padla na blízký 
areál sousedící 
s  útulkem p ro 
psy . Pro návštěv‑
níky je sice tento 
pozemek nepří‑
stupný, ale leží 
dostatečně blízko, 
abychom jej mohli 
kdykoliv navštívit 
např . s dětmi z kroužků, táborů nebo v rámci 
výukového programu . 
Včely jsme získali od včelaře Josefa Bartála 
z Dolních Bojanovic . Na začátku se pře‑
cházelo na jiný rozměr rámků, takže včely 
musely vystavět velké množství nového 
včelího díla . Tento proces vždy doprovází 
zvýšená spotřeba medu . Odhaduje se, že na 
1 kg vyprodukovaného vosku včely spotře‑

bují 3,5 – 10 kg medu . Nutričně velmi cenné 
vyřazené plásty plné trubčích larev a pylu 
posloužily ke zpestření jídelníčku medvědice 
malajské .
Počasí nebylo v začátcích našeho včelaření 
příznivé a zkomplikovalo včelám dubnovou 
snůšku . Následně přišly v době kvetení 
akátů mrazíky a květenství byla mrazem 

znehodnoce‑
na . Akátového 
medu jsme se 
proto nedo‑
čkali  .  Nav íc 
jedno včelstvo 
přišlo o matku, 
čímž se jeho 
rozvoj značně 
zpomalil . Na‑
štěstí v okolí 
roste značné 
množství lip, 
takže se přece 

jen medovalo a ode dvou včelstev jsme zís‑
kali 18 kg převážně lipového medu a 3,5 kg 
vosku .
Naším cílem ovšem nebylo vyprodukovat 
co nejvíce medu, ale především přiblížit ve‑
řejnosti prostřednictvím osvětových aktivit 
zoologické zahrady důležitost tohoto hmyzu 
pro náš ekosystém a v této snaze budeme 
i nadále pokračovat .

CHOV VČELY MEDONOSNÉ (APIS MELLIFERA) 

In April, we acquired three bee colonies 
and the hives were placed in the area 
adjacent to a dog shelter. We received 
the bees from the beekeeper Josef Bartal 
of Dolní Bojanovice. At the beginning, 
a different dimension of the frames was 
introduced, so the bees had to build 
a large number of new combs. Another 
complication was the bad weather and 

the loss of one mother. From the two 
bee colonies, however, we gained 18 kg 
of linden honey and 3.5 kg of wax. Our 
aim, however, was not to produce as much 
honey as possible, but mainly to introduce 
the public the importance of insects to 
our ecosystem through the educational 
activities of the Zoo, and we will continue 
to do so in the future.

SUMMARY
HONEY BEE  BREEDING(APIS MELLIFERA) 

Na některých akcích si návštěvníci mohli vyzkoušet medování
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Mgr . Iva Uhrová, koordinátorka projektu 

Zoo Hodonín se v roce 2016 stala partnerem 
projektu Help for jungle, jehož hlavní náplní 
je ochrana biodiverzity tropických deštných 
pralesů . Místem působení je indonéská 
oblast v blízkosti národního parku Gunung 
Leuser na Sumatře, kde díky projektu 
probíhá vzdělávání, spolupráce s místními 
komunitami a účast na rozvoji ekoturismu .
V roce 2017 se v rámci činnosti projektu 
v České republice uskutečnil cyklus před‑
nášek pro veřejnost s názvem Do džungle za 
orangutany . Byl vytvořen výukový program 
Co se skrývá v džungli, kterého se ve školním 
roce 2017/2018 zatím účastnilo přes 300 
dětí ze základních a středních škol . Zmínky 

o projektu a důležitosti ochrany tropických 
deštných pralesů se objevily i v médiích, a to 
například v TV Slovácko nebo v rozhovorech 
pro MF DNES . Projekt se prezentoval rovněž 
na řadě akcí pro veřejnost v Zoo Hodonín, 
kde mu byl vyčleněn samostatný informační 
stánek .
V Indonésii pokračovala spolupráce s místní 
partnerskou školou, která spočívala přede‑
vším ve vytváření a používání výukových 
materiálů . Nedílnou součástí projektu 
byla i koordinace a školení dobrovolníků 
působících ve škole . Ti využívali při výuce 
přírodovědné pomůcky, které mohly být díky 
projektu škole poskytnuty . Sbírka mikro‑
skopů s trvalými preparáty, krabičkových 
lup a dalekohledů, která byla pod záštitou 

PROJEKT HELP FOR JUNGLE 

Vzdělávací program Mataku, návštěva plantáže palmy olejné
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projektu v České republice uspořádána, 
udělala indonéským dětem velkou radost 
a posloužila k obohacení výuky a motivaci 
dětí k ochraně přírody . Velký úspěch nejen 
při výuce zaznamenaly také pracovní sešity, 
které spoluvytvářely studentky strážnického 
Gymnázia . Tato učební pomůcka byla před‑
ložena k odbornému posouzení a následně 
obhájena před odbornou porotou v rámci 
celostátní soutěže prací Středoškolské od‑
borné činnosti a získala první místo . 

V Indonésii také proběhly dva vzdělávací 
pobyty Mataku, kterých se zúčastnilo 16 lidí 
z České republiky . Hlavním cílem těchto po‑
bytů bylo přiblížit účastníkům místní realitu, 
tedy nejen úžasnou krásu pralesa, ale také 
jeho devastaci vlivem západní kultury . Sou‑
částí programu byly i workshopy s místními 
obyvateli spojené s dobrovolnickou pomocí .

In 2016, Hodonín Zoo became a partner of 
the Help for Jungle project, whose main 
task is protection of biodiversity of tropi-
cal rainforests. The place of operation 
is the Indonesian area near the Gunung 
Leuser National Park in Sumatra. In the 
school year 2017/2018, more than 300 
children have got involved in education 
within the Czech Republic so far. Men-
tions of the project also appeared in the 
media and public events in Hodonín Zoo. 

Cooperation with a local partner school 
in Indonesia continued.  In the classroom, 
natural science aids were used that were 
provided due to the school project. The 
workbooks were co-created by students 
of Strážnice Grammar School and won 
the first place in the nationwide competi-
tion. In Indonesia, two Mataku training 
sessions were also held to bring local 
participants closer to reality.

SUMMARY
HELP FOR JUNGLE PROJECT

Workshopy kompostování pro místní obyvatele
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Mgr . Hana Svobodová, 
koordinátorka projektu 

Zoo Hodonín naplňuje jedno z nejdůležitějších 
poslání moderních zoologických zahrad, a tím 
je zapojení do záchrany ohrožených živočiš‑
ných druhů přímo v místech jejich výskytu, in 
situ . Kromě podpory České koalice pro ochranu 
biodiverzity (Czech Coalition of Biodiversity 
conservation – CCBC) si Zoo Hodonín vzala 
pod záštitu již třináct let fungující projekt in 
situ Chráníme mořské želvy .
Hlavním cílem projektu je zefektivnění ochrany 
mořských želv a redukce nelegálního prodeje 
produktů z želv (masa a vajec určených ke kon‑
zumaci a želvoviny, z níž se vyrábějí především 
šperky) . Děje se tak přímou ochranou líhních 
pláží mořských želv a vzděláváním a rozvo‑
jem místních komunit ve spoluprací s místní 
organizací Konservasi Biota Laut Berau, která 
působí v oblasti Berau na Borneu v Indonésii . 
S podporou Zoo Hodonín se v roce 2017 přímá 

ochrana líhních pláží rozšířila ze dvou ostrovů 
(Bilang‑bilangan a Mataha) na třetí Derawan . 
Na ostrově Derawan byla zřízena chráněná 
část pláže, kam se přenáší želvami nakladená 
vejce . Po vylíhnutí se mláďata neprodleně 
vypouští do moře . Dále zde bylo vytvořeno 
informační středisko o mořských želvách . Na 
workshopech se místní obyvatelé učí vyrábět 
suvenýry z udržitelných materiálů, například 
z kokosových ořechů, a ne ze želvoviny . Důraz 
je kladen také na vzdělávání o přírodě a na 
výuku angličtiny . 
V České republice je hlavním cílem projektu 
zvýšení informovanosti veřejnosti o situaci 
mořských želv, o příčinách ohrožení těchto 
vzácných plazů a o možnostech minimalizace 
negativních vlivů při návštěvě tropických 
oblastí .
Zoo Hodonín projekt Chráníme mořské žel‑
vy a jeho aktivity prezentovala již začátkem 
návštěvnické sezóny prostřednictvím tisku, 
rozhlasu i regionální televize . V prostorách 
zoo byla zřízena informační nástěnka u pa‑

SPOLUPRÁCE NA PROJEKTU CHRÁNÍME MOŘSKÉ ŽELVY

Malé karety obrovské míří do moře
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vilonu akvárií, a dále infopanely umístěné 
v prostorech altánu . Úvodní akce pro veřejnost 
věnovaná tomuto tématu, s názvem Den pro 
želvy, proběhla 21 . 5 . 2017 v rámci oslav Me‑
zinárodního dne biodiverzity a zúčastnilo se jí 
1350 návštěvníků . Na programu byl například 
vědomostní kvíz, praktická stanoviště s úkoly, 
výtvarné workshopy a také přednáška . Kromě 
této uvádějící akce prezentovala zoo projekt na 
každé své akci během roku formou informač‑
ního stánku s propagačními předměty .
Do projektu Chráníme mořské želvy se roku 
2017 zapojila také řada škol z Hodonína a okolí . 
Nabídka stát se partnerskou třídou či školou 
projektu byla pro děti i učitele velmi zajíma‑
vá . Mohli se tak nejen dozvědět o ochraně 
mořských želv prostřednictvím nabízených 
přednášek, ale také se aktivně zapojit do 
jejich ochrany například výrobou prodejních 
předmětů nebo informačních plakátů . Během 
roku se postupně zapojilo 8 mateřských, 

základních a středních škol (ZŠ Dubňany, ZŠ 
Dr . Joklíka Kyjov, ZŠ Milotice, ZŠ Čejkovice, ZŠ 
Dolní Bojanovice, ZŠ Vacenovice, ZŠ Šardice 
a Gymnázium Strážnice) a 4 mimoškolní zá‑
jmové útvary . Celkem proběhlo 16 přednášek 
o projektu přímo v zoo nebo na konkrétních 
školách, kterých se zúčastnilo přes 500 dětí . 
Děti tak byly seznámeny s náplní projektu 
a motivovány ke spolupráci . Předměty s moti‑
vem želvy, vytvořené přímo dětmi, pak sloužily 
k prodeji na akci Den pro želvy a na dalších 
akcích zoo v průběhu celého roku . V roce 2018 
plánujeme ve spolupráci pokračovat a dále 
rozšiřovat aktivity i síť zapojených škol .
Díky grantové žádosti podané na MŽP se Zoo 
Hodonín podařilo získat finanční podporu na 
výrobu vzdělávacích deskových her s želví te‑
matikou . Hry budou sloužit k obohacení výuky 
v zoo i na spolupracujících školách . 
Více o projektu: www .morskezelvy .cz

Hodonín Zoo has became a member of 
the thirteen-year existing project in situ 
Sea Turtle Protection. Its main objective is 
to make protection of sea turtles more ef-
fective and reduce illegal sale of products 
from turtles (meat and eggs for consump-
tion and turtle shells for production of 
jewellery). This is a direct protection of 
nesting beaches of sea turtles and educa-
tion and development of local communi-
ties in cooperation with Konservasi Biota 
Laut Berau, which operates in the Berau 
area of Borneo, Indonesia.
In the Czech Republic, the main objective 

of the project is to raise public aware-
ness of the situation of sea turtles, the 
causes of threats to these rare reptiles 
and the possibility of minimizing negative 
impacts when visiting tropical areas. The 
opening event for the public at Hodonín 
Zoo Day for Turtles took place on 21 May. 
The project "Sea Turtle Protection" was 
also joined by a number of schools in 
Hodonín and its surroundings. Thanks 
to the grant application submitted to the 
Ministry of the Environment, Hodonín 
Zoo managed to obtain financial support 
for the production of educational board 
games with turtle themes.

SUMMARY
PARTICIPATION IN THE SEA TURTLE PROTECTION PROJECT

Výrobky dětí na podporu projektu
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Ing . Zdenka Vavrysová, zooložka 
Věra Vejplachová, ekonom

Děkujeme všem adoptivním rodičům, kteří 
se v tomto roce rozhodli v hodonínské zoo 

adoptovat zvíře . Celkem jedenatřicet jed‑
notlivců, zájmových kroužků a firem přispělo 
na chov celkovou částkou 70 600 Kč . Podě‑
kování patří také sponzorům útulku pro psy 
a všem dárcům .

ADOPCE A SPONZOŘI

Kmotr Adoptované zvíře
Přírodovědný kroužek Plameňáci, ZŠ U Červených 
domků, Hodonín plameňák růžový

Andreas Czerny surikata

Bianka Valenčíková lama krotká

Ellen Pinterová koza kamerunská

Erik Blata surikata 

Jiří Létal želva nádherná

8 .A ZŠ Břeclav koza kamerunská

Mirka Horáková sovice sněžní

ZŠ Dolní Bojanovice chameleon jemenský

TELEPERFORMANCE Hodonín surikata

Erik Grégr želva nádherná

Gábina a Eriček Bračkovi zebra Chapmanova

Viktorek Bača Bačík ovce ouessantská

anonymní dárce kočkodan zelený

MŠ s křesťanskou výchovou Uherský Ost roh žralok černoploutvý, medvěd malajský

Žáci ZŠ Moravská Nová Ves tamarín pinčí

Martina Patrmanová lemur tmavý 

Přírodovědný kroužek Sovičky, ZŠ U Červených 
domků, Hodonín

surikata, tygr ussurijský, sovice sněžní, šimpanz 
učenlivý

Ing . Michal Merka hroznýš královský

ZŠ Strážnice surikata

Christina Maria Mikulica želva nádherná

Silvie Brežná kozy kamerunské, ovce domácí

Milena Fořtová puštík brýlatý

Dana Theimerová tygřata ussurijská

Žáci 4 .B a Mgr . Z . Hošková, ZŠ Na Valtické, Břeclav tukan obrovský

Andulka Macháčková andulka vlnkovaná

Lukáš Gruncl nandu pampový

Lukáš Machač želva nádherná

Marek Juriga koza kamerunská

Júlia Plešová hroznýš královský

Jana a Jirka Kopečtí lemur tmavý 
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»  Mgr . Jiřímu Mikolášovi z Prahy – za fo‑
tografie zvířat

»  Josefu Petricovi z Hodonína – za foto‑
grafie 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

»  Mgr . art . Ivanu Fodorovi a žákům LDO ZUŠ 
Hodonín za realizaci živého betlému v zoo

»  MgA . Petru Bulavovi, SŠPU Hodonín, za 
spolupráci na akcích zoo

»  Petru Přikrylovi, malíři a spolupracovní‑
kovi zoo, za podporu při akcích zoo

»  Vedení Zeleného domu pohody v Hodo-
níně, Zeleného domu pohody ve Skalici 
a Domova Horizont v Kyjově, jejich klien‑
tům 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 orga‑
nizování Halloweenu

»  Mykologům Václavu Koplíkovi z Ratíš-
kovic a Ladislavu Špetovi z Hodonína za 
přípravu a realizaci výstavy hub a foto‑
grafií hub

»  Zuzaně Procházkové, učitelce, a žákům 
výtvarného oboru ZUŠ Dolní Bojanovice 
za spolupráci na akcích

»  Mgr . Renatě Antošové a žákům ZŠ Ratíš‑
kovice za malování na obličej

»  Gymnáziu Strážnice, hlavní partnerské 
škole projektu Help for jungle, za vy‑
tvoření pracovních materiálů a darování 
mikroskopů

SPONZOŘI ÚTULKU PRO PSYDARY

ZVLÁŠTNÍ PODĚKOVÁNÍ

Podloucký Lubomír

Petříková Eva

Rebeltatoo Hodonín

Unicredit Bank

Synpro, s .r .o .

Generali pojišťovna

Obec Mutěnice

Mars Czech, s .r .o .
Sloupenská Dana
ZŠ Prušánky
Kroužek Plameňáci při Zoo Hodonín
Rokyt Ct s .r .o .
Kynologická organizace Kyjov
Šafrová Klára
Roreitnerová M .
Zhoř Dušan
Lipovská Zdenka
Kalužová Marie

We would like to express our thanks to 
all adoptive parents who have decided to 
adopt an animal this year in Hodonin Zoo. 
A total of thirty-one individuals, inter-
est groups and companies contributed 
to breeding with a total amount of CZK 
70,600. Acknowledgments also include 

those who have decided to support the 
dog shelter that is a part of our Zoo. Spe-
cial thanks to sponsors, photographers, 
art leaders, co-workers, volunteers and 
others, without whse help we would not 
succeed in organizing events for the 
public.

SUMMARY
ADOPTION AND SPONSORS
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SPONZOŘI ÚTULKU PRO PSY

Věra Vejplachová, ekonom

Dotace a příspěvky
Hlavním zdrojem financování zahrady je 
neinvestiční příspěvek zřizovatele, jímž je 
Město Hodonín . V roce 2017 nám byl poskyt‑
nut provozní příspěvek ve výši 9 477 tis . Kč . 
Tento příspěvek pokrývá 37,73 % celkových 
neinvestičních nákladů organizace . 
Dalším zdrojem financování zoo je příspěvek 
od Ministerstva životního prostředí ČR (MŽP) 
ve výši 423 tis . Kč, jenž je určen na chov 
ohrožených druhů světové fauny v českých 
zoo a k zapojení zoo do systému ochrany 
přírody ČR . Tento příspěvek byl řádně vy‑
čerpán a plně využit . 
Celkové výnosy zoo v roce 2017 dosáhly 
výše 25 121 tis Kč . V procentuálním vyjádření 
se meziročně zvýšily o 5,78 %, což je 1 372 
tis . Kč . Celkové výnosy jsou tvořeny nein‑
vestičním příspěvkem zřizovatele (9 477 
tis .), příspěvkem MŽP (423 tis .), výnosy z 
transferů (747 tis .) a vlastními výnosy (14 
473 tis .) .
Vlastní výnosy jsou příjmy získané vlastní 

činností – tržby ze vstupného, prodeje su‑
venýrů, prodeje zvířat, příjmy z pronájmů, 
příjmy za provozování autodopravy, poplat‑
ky přijaté za psy v útulku a použití vlastních 
finančních prostředků z fondů zoo (investiční 
fond, rezervní fond) . 
Vlastní výnosy dosáhly v roce 2017 výše 
14 473 tis . Kč .
Soběstačnost zahrady za uplynulý rok byla 
57,62 % . 
Celkové náklady zoo v roce 2017 dosáhly 
výše 25 119 tis . Kč . Meziročně byly o 5,99 
% vyšší . 
Náklady na krmiva jsou ve výši 1 577 tis . Kč, 
náklady na energie a vodu jsou ve výši 1 335 
tis . Kč, náklady na opravy ve výši 1 664 tis . 
Kč, náklady na spotřebu materiálu jsou ve 
výši 1 502 tis . Kč . 
Osobní náklady (mzdy, zákonné zdravotní 
a sociální pojištění, náhrady za nemocen‑
skou, příspěvek na obědy, ochranné pracovní 
pomůcky, zákonný příděl do FKSP, kurzy, 
školení) představují nejvýznamnější objem 
nákladů organizace . V roce 2017 dosáhly 
výše 14 112 tis . Kč . 

EKONOMIKA ZOO V ROCE 2017 

Vlastní výnosy�

Transfery

Příspěvek Min. život. prostředí

Příspěvek zřizovatele

9477

423
747

14473

VÝNOSY 2017
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Hlavní činnost Doplňková činnost

Rok 2017 2016 2017 2016

Náklady celkem 23 463 22 177 1 656 1 521

z toho:

Spotřeba materiálu 2 592 2 973 206 256

Spotřeba energie 1 004 1 061 146 180

Opravy a udržování 1 622 2 250 42 56

Ostatní služby 1 960 149

Mzdové náklady 9 611 8 548 523 418

Zákon .sociál .pojištění 3 173 2 841 176 141

Zákon .sociál .náklady 625 569 4 4

Daně a poplatky 0

Odpisy DHM, DNM 2 057 2051

Ostatní náklady 819 1 884 410 466

Výnosy celkem 23 166 22 033 1 955 1 713

z toho:  

Výnosy ze vstupného 10 716 9 989  

Výnosy z nájemného 529 565

Výnosy z prodeje zvířat 333 100

Výnosy z prodeje zboží 759 702

Výnosy z prodeje služeb 45 51

Výnosy ostatní 1 802 2 912 289 295

Dotace na provoz celkem 10 648 9 132  

z toho ‑ přísp .MŽP 423 406  

‑ přísp . zřizovatel 9 478 7 946  

‑ účel .přísp .ostat  

Rozpouštění transferů 747 780  

HV před zdaněním -297 - 144 299 192

HV po zdanění -297 - 144 299 192

NÁKLADY A VÝNOSY ZA ROK 2017 V TIS . KČ
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The main source of funding for the garden 
is the non-investment contribution of the 
founder, i.e. the City of Hodonín. In 2017 
we received an operating grant of CZK 
9,477 thousand. This contribution covers 
37.73% of the total non-investment costs 
of the organization. 
Another source of Zoo financing is the 
contribution from the Ministry of the En-
vironment of the Czech Republic (MoE) 
of CZK 423 thousand which is intended 
for breeding of endangered species of 
world fauna in Czech zoos and for the 
Zoo's involvement into the Czech nature 
conservation system. This contribution 
was properly used and utilized in full.
Total revenues of the Zoo in 2017 reached 
CZK 25,121,00. In percentage terms, it is 
an increase by 5.78% y/y, which is CZK 
1,372 thousand. Total revenues consist 
of a non-investment contribution of the 
founder (9,477 thousand), the contribu-
tion of the Ministry of the Environment 
(423 thousand), revenues from transfers 
(747 thousand) and own revenues (14,473 
thousand).

The own revenues are income earned on 
our own activities - income from admis-
sion, sale of souvenirs, sale of animals, 
rental income, income from transport ser-
vices, fees received for dogs in a shelter 
and use of own funds (investment fund, 
reserve fund).
Own revenues reached CZK 14,473 
thousand in 2017. The self-sufficiency 
of the gardens for the past year was 
57.62%. The total costs of the Zoo in 2017 
amounted CZK 25,119,000. Year-to-year, 
they were 5.99% higher. Feeding costs 
amount to CZK 1,577 thousand, the costs 
of energy and water amount to CZK 
1,335 thousand, repair costs of CZK 1,664 
thousand, material consumption costs 
amount to CZK 1,502 thousand, person-
nel costs (wages, statutory health and 
social insurance, sickness compensation, 
lunch allowances, personal protective 
equipment, statutory allocation to FKSP, 
courses, training) represent the most 
significant cost of the organization. In 
2017, they reached CZK 14,112 thousand. 
Investment events in the zoo in 2017 from 
own sources reached CZK 190 thous.

SUMMARY
ECONOMY

STAV ZAMĚSTNANCŮ

INVESTICE V ZOO V ROCE 2017 ( V TIS . KČ)

2013 2014 2015 2016 2017
Přepoč.stav 33 35 36 36 36

Prům. mzda 19 841 18 958 19 595 20 755 23 459

Investiční akce z vlastních zdrojů
Pořízení dlouhodobého majetku 190
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Bc . Jiří Ingr, zootechnik 

Provoz technického úseku v tomto roce 
zajišťovalo celkem osm pracovníků (údrž‑
báři, zahradnice, řidič) . Během uplynulého 
roku bylo zapotřebí průběžně řešit vzniklé 
závady, u některých staveb byla nutná 
rekonstrukce a některé staré objekty byly 
úplně odstraněny . 
Na pavilonu ptáků jsme v tomto roce začali 
s poměrně zásadní rekonstrukcí vnitřních 
ubikací, kdy náš pracovník vybudoval 
umělé skály, které nahradily doposud po‑
užívané obklady . V následujícím roce se 
budeme snažit v tomto moderním trendu 
pokračovat tak, abychom chovaným ptákům 
vytvořili v rámci možností co nejpřirozenější 
prostředí . Na tzv . starém ptačinci jsme po 
vyhnízdění ptáků vyměnili všechny přední 
rámy včetně starého pletiva . U plameňá‑
ků jsme letos začali pracovat na rozšíření 
venkovního výběhu, aby měla zvětšující 

se chovná skupina více prostoru . U tohoto 
výběhu jsme také museli vyměnit stávající 
elektrický ohradník . V chovatelském zařízení 
pro sovy naši pracovníci zhotovili v několi‑
ka voliérách předsíně, aby nedocházelo ke 
kontaktu sov s ošetřovateli během hnízdění . 
Dále byla u sov postavena jedna nová voliéra 
určená pro chov sýčků obecných . 
V útulku pro psy se opravovaly odtokové ka‑
nálky u kotců . V nově zbudované části útulku 
se v kotcích dodělávaly dodatečně stěrky . 
Na pavilonu šelem jsme z důvodu špatné‑
ho technického stavu byli nuceni vyměnit 
kompletně elektrické ohradníky ve venkov‑
ních výbězích . Na vzdělávacím centru jsme 
nechali do výukového sálu nainstalovat 
klimatizaci . 
Na konci roku se demolovala celá stáj pro 
lamy, protože tato stavba byla již v hava‑
rijním stavu . Hned poté začala stavba nové 
stáje . 

TECHNICKÝ ÚSEK

Demolice stáje pro lamy
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Spolupráce s Hasičským záchranným sborem při likvidaci následků silného větru

Začali jsme také s výměnou ještě původního 
oplocení po obvodu zoo, kdy dodavatelská 
firma vyměnila první část starého a již ne‑
vyhovujícího oplocení . 

V areálu „Z“, který se nachází nedaleko zoo 
došlo k rekonstrukci objektu, který bude 
v budoucnu sloužit jako ubytování pro 
návštěvy zoo . 

Po přesunutí skupiny sitatung jsme zahájili 
rekonstrukci jejich výběhu, kde jsme vymě‑
nili oplocení, výběh jsme zvětšili a odstranili 
starou stáj . Do tohoto výběhu by měli být po 
dokončení přesunuti jeřábi mandžuští . 

V sousedním areálu „U Červených domků“ 
jsme museli odstranit jeden z přístřešků, 
protože během silného větru zde spadl velký 
dub a tento přístřešek zcela zničil . S odstra‑
něním spadlého stromu jsme se obrátili na 
Hasičský záchranný sbor z Hodonína . 

Na pavilonu akvárií bylo v tomto roce in‑
stalováno nové chladicí zařízení pro moř‑
ská akvária a bylo nutné pro toto zařízení 

postavit novou místnost, kterou zhotovila 
dodavatelská firma . 

V rámci modernizace zoo, kdy má být v roce 
2018 vybudováno nové stravovací zařízení, 
jsme odstranili chatu v blízkosti pokladny 
zoo, kde má nový bufet vzniknout . 

Na pavilonu opic jsme v letošním roce dělali 
celé nové venkovní expozice pro šimpanze, 
protože stávající byly již v nevyhovujícím 
stavu . Ve vnitřních ubikacích pro šimpanze 
dodavatelská firma zhotovila nové omyva‑
telné stěrky . 

Vzhledem k nutnosti přesunutí chovného 
samce tygra ussurijského jsme museli pro 
tohoto jedince provizorně připravit výběh 
v tzv . starém medvědinci, kde je tygří samec 
umístěn pouze dočasně . 

V tomto roce se nám podařilo získat finanční 
prostředky na nákup nového moderního 
malotraktoru značky Linhai, který nahradil 
starý a již dosluhují malotraktor .
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Dále technický úsek v rámci spolupráce 
s Tesprou Hodonín zajišťoval v zimních 
měsících údržbu komunikací . Součástí 
technického úseku jsou také zahradni‑
ce, které během celého roku zajišťovaly 
sečení trávníků, péči o rostliny, úklid 
listí a pečovaly o celkový vzhled areálu 
zoo . 

Na konci roku se vedení zoo rozhodlo, 
že bude ukončeno provozování autodo‑
pravy a nákladní auto se bude používat 
v budoucnu pouze pro účely zoo . Během 
roku byly provedeny periodické kontro‑
ly, jakými jsou např . revize elektrického 
zařízení, revize tlakových nádob, revize 
hasičských přístrojů apod . Dále se za‑
městnanci zoo účastnili každoročního 
školení BOZP a požární ochrany . Někte‑
ří pracovníci navíc absolvovali školení 
řidičů referentů, profesní školení řidičů 
a školení na obsluhu motorové pily .

The operation of the technical section has 
been carried out by eight workers (main-
tenance workers, gardeners, driver) this 
year. During the year it was necessary to 
continuously solve various defects, some 
reconstructions were necessary as well. 
Some of the old buildings were com-
pletely removed (lama stable, shelter in 
the neighbouring area called "By Red 
Houses", where the oak fell during a 
strong wind, and the cottage near the 
entrance where a new buffet is to be built).
The supply company started with the 
replacement of the original fencing 
around the Zoo. In the "Z" area there was 
a reconstruction of the building, which will 
be used as a lodging for the Zoo visitors. 
After relocating of the sitatunga group, 

we started to rebuild their paddock. A new 
modern small tractor was also purchased. 
Furthermore, the technical department 
in cooperation with Tespra Hodonín 
provided road maintenance in the winter 
months.
Work was also carried out in the pavilion 
of aquariums (new cooling equipment), 
the monkey pavilion (new outdoor chim-
panzee display), the dog shelter (repair 
of drainage canals), the pavilion of birds 
(reconstruction of the inner dorms), the 
so-called old bird-house (replacement of 
all front frames including old wire mesh), 
the beast pavilion (exchange of electric 
fences in open-air exits), flamingos (ex-
tensions of the outdoor run) or owl breed-
ing facilities (aviary vestibules).

SUMMARY
TECHNICAL SECTION

Výměna pletiva na starém ptačinci
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Ing . Lenka Štursová, zooložka 

V roce 2017 jsme do útulku přijali celkem 
265 psů . Nejvíce psů k nám přivezla 
Městská policie přímo z Hodonína, po nich 
následovali psi odchycení v okolních obcích . 
Psů, které přivedli do útulku jednotlivci, bylo 
47 . Do celkového počtu jsou započítáni také 
psi, které jsme našli uvázané u areálu nebo 
hozené za plotem útulku . Těch bylo 20 . 
Celkem 100 psů se podařilo vrátit zpět ma‑
jiteli, nový domov našlo 162 psů a 10 psů 
uhynulo nebo bylo ze zdravotních důvodů 
utraceno .
Nejvíce příjmů jsme zaznamenali v měsíci 
srpnu . V tomto měsíci také nejvíce psů 
z útulku odešlo . Naopak nejméně pohybů 
proběhlo v měsíci únoru .
Bohužel se nepodařilo zkolaudovat nově 
dostavěnou část útulku . Bylo třeba dodělat 
ještě několik úprav . Pevně věříme, že kolau‑
dační řízení bude brzy dokončeno . 

I v roce 2017 se nám podařilo uspět v kam‑
pani „Pomozte naplnit misky v útulcích“ 
a získat tak zásobu krmiva Pedigree pro 
naše svěřence . 

ÚTULEK PRO PSY

Vánoce pro psí kamarády v útulku
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In 2017, we received 265 dogs in the shel-
ter. A total of 100 dogs were returned to 
their owners, 162 dogs found a new home 
and 10 dogs died or were put down for 
health reasons.
Unfortunately, it was not possible to open 
the newly completed part of the shelter. 
There were a few more adjustments to 
be made. We firmly believe that the final 
approval will soon be granted.
In 2017, we succeeded in the "Help fill the 

bowls in the shelters" campaign again 
and got a supply of Pedigree feed for our 
dogs. Thanks to the traditional Christmas 
for Dogs event, we got a lot of blankets, 
feeds and other important things that we 
need to thank for. Acknowledgments also 
include volunteers who come to walk the 
dogs from the shelter.
Veterinary care at the shelter is provided 
by Kateřina Jedličková, DVM, and newly 
also by Jiří Hadámek, DVM. The dog hos-
tel service was used by 12 animals.

SUMMARY
DOG SHELTER
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Velmi mile nás potěšila účast na tradiční akci 
Vánoce pro psí kamarády . Je úžasné, kolika 
lidem není lhostejný osud opuštěných zvířat 
a snaží se jim pomoci . Dostali jsme spoustu 
dek a přikrývek, krmiva a dalších potřebných 
věcí, za což všem velmi děkujeme . Poděko‑

vání patří také dobrovolníkům, kteří chodí do 
útulku psy venčit .
Veterinární péči na útulku zajišťuje 
MVDr . Kateřina Jedličková a nově i MVDr . Jiří 
Hadámek . Služby psího hotelu využilo 12 
zvířat .
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Když jsem v roce 2012 nastupoval do funkce 
ředitele zoo, nevěděl jsem, co přesně mě 
tady čeká, ani jaké jsou plány vedení města . 
Zanedlouho po podrobném seznámení se 
zahradou jsem dospěl k závěru, že stávající 
areál vyžaduje modernizaci . Zvířata potře‑
bují nové, svěží tóny venkovních i vnitřních 
expozic, kde bude dostatek zeleně a přírod‑
ních prvků . Návštěvníkům by se tak naskytly 
neskutečné pohledy do života zvířat . 
Své představy, které byly inspirované poby‑
tem v Africe, ale i četnými návštěvami jiných 
zoologických zahrad, jsem konzultoval s od‑
borníky . Na jejich základě vznikla koncepce 
rozvoje zoologické zahrady, která se stala 
základním kamenem pro modernizaci celého 
areálu . Následovalo navázání spolupráce 
s absolventy brněnské stavební fakulty, kteří 
se pro celou věc nadchli a ujali se nelehkého 
řešení studie a následně projektů v krátkém 
časovém úseku . Dovolte mi, abych vás s plá‑
novanou proměnou zoo nyní seznámil .

V první etapě modernizace, která je pro lep‑
ší pochopení vztahů v přírodě rozčleněna 
do jednotlivých kontinentů a jejich přiro‑
zených biotopů, se zaměříme na africkou 
část takzvané subsahelsko‑saharské oblasti, 
která je typická svou jedinečností suchých 
polopouští až pouští s charakteristickými 
druhy zvířat . V budoucnu tady mohou být 
umístěny antilopy, ale také malí zástupci 
šelem promykovitých nebo pouštní lišky 
a fenci . Na africkou oblast bude navazovat 
lesní biotop vhodný pro druhy zvířat mající 
v oblibě stín, hustý podrost a vodní tůně . 
Mezi takové patří především hrošíci liberijští 
či antilopy, zástupci lesoňů . 
Z Afriky se návštěvník přesune do podob‑
ného prostředí, ale na zcela jiný kontinent . 
Jedná se o Jižní Ameriku, která byla v pre‑
historických dobách s Afrikou spojena . Zde 
plánujeme umístit zvířata typická jak pro 
jihoamerické pampy, tak pro pralesy kolem 
řeky Amazonky . K vidění budou tapíři nebo 

ZÁVĚREM…

Výběh hrošíků liberijských
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mravenečníci . Zcela zásadní novinku pak 
plánujeme na okraji tohoto kontinentu, a tou 
bude expozice tučňáků . Návštěvníci si budou 
moci vychutnat pohled na tučňáky, které 
budou mít na dosah ruky .
První část modernizace ukončí australský 
region se svojí neodmyslitelnou červenou 
barvou dominantní skály Uluru v srdci Aus‑
trálie . V tomto regionu bychom rádi vybu‑
dovali pěšinku mezi volně se pohybujícími 
zvířaty, především klokany . Nabídneme i jiné 
zajímavé a netradiční druhy, které chovají 
jenom některé zoologické zahrady světa . 
Po splnění těchto cílů budou následovat další 
dvě etapy modernizace hodonínské zahrady, 
a to asijský subtropický region a evroasijský 
region mírného klimatu .
Plánovaná modernizace není zaměřena 
jenom na nové expozice pro zvířata . Už 
v příštím roce hodláme pro návštěvníky 
otevřít nové stravovací zařízení s vyšším 
komfortem a širší nabídkou jídel a nápojů . 
Novinkou bude posezení uvnitř v případě 
nepříznivého počasí či možnost občerstvení 
kolemjdoucích turistů či cyklistů, aniž by 
museli vstupovat do zoo . 
V průběhu podzimních měsíců roku 2018 

pak započnou práce na nové provozní bu‑
dově zoo, kde se kromě kanceláří a šaten pro 
zaměstnance bude nacházet také přípravna 
a sklady krmiv . 
Všechny zmíněné práce lze však realizovat 
pouze za podpory vedení města a spoluprá‑
ce jednotlivých odborů Městského úřadu 
Hodonín, za což jim patří velký dík . Proto 
i nadále spoléháme na vstřícnost našeho 
zřizovatele, jímž je Město Hodonín, a také 
doufáme, že uspějeme s žádostí o dotace 
z Evropské Unie či jiných zdrojů určených 
ke krytí investičních nákladů modernizace 
hodonínské zoologické zahrady . 
Věříme, že naše rozhodnutí budovat a mo‑
dernizovat zoologickou zahradu potěší nejen 
obyvatele Hodonína, ale také návštěvníky ze 
všech koutů České republiky i ze zahraničí, 
a přinese také řadu příležitostí pro místní 
podnikatele v turistickém ruchu . Nové druhy 
zvířat pozvednou prestiž a popularitu ho‑
donínské zoo a upevní její místo v žebříčku 
nejnavštěvovanějších turistických cílů Jižní 
Moravy . 
 Mgr . Martin Krug
 ředitel Zoo Hodonín

Vnitřní část pavilonu hrošíků liberijských
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When I became the director of the Zoo in 
2012, I did not know exactly what to expect 
here or what the city’s plans were. Soon after 
getting familiar with the gardens, I came to 
the conclusion that the existing site requires 
modernizing. Animals need new, fresh tones 
of outdoor and indoor exposures, with plenty 
of greenery and natural elements. Visitors 
would thus experience realistic views of the 
animals' lives.
I have consulted my ideas inspired by my stay 
in Africa as well as numerous visits to other 
zoos with experts, the result of which was 
a concept of the zoo development which has 
become the cornerstone for modernization 
of the whole area. This was followed by es-
tablishing of cooperation with the graduates 
of the Brno Faculty of Civil Engineering, who 
were excited about the whole project and were 
delighted to take the difficult solution of the 
study and consequent the projects in a short 
period of time. Let me introduce you to the 
planned zoo transformation now.
In the first stage of modernization, which is 
divided into different continents and their 
natural habitats to better understand relation-
ships in nature, we will focus on the African 
part of the so-called Subsahil-Saharan area, 
which is typical of its uniqueness of dry 
semi-deserts to deserts with characteristic 
animal species. In the future, there may be 
antelopes, but also small representatives of 
the herpestidae family beasts or desert foxes 
and fennecs. The African region will be fol-
lowed by a forest biotope suitable for wildlife 
species that likes shadows, thick undergrowth 
and occasional water pools. These include, 
among others, the pigmy hippopotamus or 
antelopes, representatives of bushbucks.
From Africa, the visitor moves to a similar 
environment, but to a completely different 
continent. It is South America, which was 
connected in prehistoric times with Africa. 
Here we plan to place animals typical of South 
American pampas and rain forests around 
the Amazon River. Tapirs or anteaters will be 
seen here. We are planning a whole new story 
on the edge of this continent and this is the 
penguin exposure. Visitors will get a chance 
to enjoy the view of penguins, which will be 

within arm’s length.
The first part of the modernization will be end-
ed by the Australian region with its inherent 
red color of the dominant rock of Uluru in the 
heart of Australia. In this region we would like 
to build a trail between free-moving animals, 
especially kangaroos. We will also offer other 
interesting and unconventional species kept 
by only few zoos in the world.
Once these goals are met, there will be two 
further stages of the Hodonín Zoo moderniza-
tion, namely the Asian subtropical region and 
the Euro-Asian region of temperate climate.
The planned upgrading is not only focused 
on new animal exposures. As early as in the 
next year, we plan to open new refreshment 
facilities with higher comfort and a wide 
range of dishes and drinks. The novelty will 
be sitting indoors in case of bad weather or 
refreshment for passers-by tourists or cyclists 
without having to enter the zoo. 
During the autumn months of 2018, work will 
begin on a new office building, where, besides 
offices and changing rooms for employees, 
there will also be preparations and feedstocks. 
However, all these works can only be done 
with the support of the city management and 
the cooperation of individual departments 
of Hodonín Municipal Office, for which we 
are very grateful. That is why we continue 
to rely on the support of our founder, the 
City of Hodonín, as well as the success in the 
application for subsidies from the European 
Union or other sources intended to cover the 
investment costs of modernization of the 
Hodonín Zoo.
We believe that our decision to develop and 
modernize the zoo will please not only the 
inhabitants of Hodonín, but also visitors from 
all parts of the Czech Republic and abroad, 
and will also offer numerous opportunities 
for local entrepreneurs in the tourist industry. 
New species of animals raise the prestige and 
popularity of Hodonín Zoo and consolidate 
its place in the list of the most visited tourist 
destinations of South Moravia.

 Mgr. Martin Krug
 director of Hodonín Zoo

SUMMARY
FINAL WORD…
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Zásadní novinkou bude expozice, kde budou tučňáci na dosah ruky

Jižní Amerika ‑ k vidění budou tapíří či mravenečníci
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Práce na nové provozní budově zoo započnou na podzim roku 2018

Nové stravovací zařízení s vyšším komfortem pro návštěvníky



ZOO HODONÍN JE ČLENEM:


