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Slovo

Vážené dámy, pánové, přátelé a příznivci naší zoo,
nastává období, kdy se ohlížíme za uplynulým rokem 2018,
který v mnohém představoval významný mezník v chodu hodonínské zahrady. V prvé řadě se již několikátým rokem těšíme
z nového návštěvnického rekordu. Bránu zoologické zahrady
loni překročilo 172 140 návštěvníků, což znamená zvýšení
oproti roku 2017 o téměř šest tisíc osob. Pro nejmenší českou
zoo je to obrovské číslo a jsme všem našim návštěvníkům vděční
za jejich zájem a podporu. Velkou výzvu pro nás představovala
také příprava na nadcházející rok 2019, kdy nás čeká stěhování
do provizorních prostor. Důvodem je plánovaná stavba nové
provozní budovy, která, jak doufáme, přinese lepší podmínky
pro pracovníky, ale i samotné návštěvníky a zvířata chovaná
v naší péči.
I v tomto roce jsme v odchovech zaznamenali několik chovatelských úspěchů, ale i zdárně dokončených odchovů z předešlých
let. Narodili se sovy, antilopy, tamaríni, klokani a další. Dařilo
se nám udržet chovné páry v dobrém zdravotním stavu, což
zajistilo podmínky pro jejich další reprodukci. V příštím roce tak
očekáváme narození dalších a dalších mláďat. Sbírku antilop jsme
rozšířili o velmi vzácné antilopy beisa, které jsou ve volné přírodě
téměř vyhubené, a přežívá jich jenom několik desítek i díky práci
českých zoologických zahrad. Na sklonku roku jsme se dočkali
toužebně očekáváného porodu samice lva jihoafrického a narození dvou mláďat prozatím neurčeného pohlaví. Pevně věříme,
že tímto odchovem navážeme na historickou tradici odchovu lvů
v hodonínské zoo.
Mimořádnou událostí byla rekonstrukce pavilonu exotických
ptáků, která probíhala téměř celý rok. Z výsledku si mohou návštěvníci udělat představu, kam a jakým způsobem se chystá hodonín-

Slovo
ředitele

ská zoo ubírat. Expozice, které věrně kopírují přirozené prostředí
tropického pralesa Jižní Ameriky či suchou a do ruda zbarvenou
skálu Austrálie, si návštěvníci budou moci již brzy prohlédnout.
Otevření pavilonu plánujeme u příležitosti Mezinárodního dne
ptactva začátkem dubna spolu se zahájením návštěvnické sezóny.
Z ekonomického hlediska se nám rok také vydařil a výsledkem
bylo opětovné zlepšení vlastních výnosů i lepší hospodaření
s příspěvkem zřizovatele. Povedlo se nám opravit mnohé izolační závady ubikací šelem, opic či ptáků. Zrekonstruovali jsme
několik plotů a připravili nové parkovací plochy pro zaměstnance
a dodavatele. Nadále pokračujeme v přípravě nové projektové
dokumentace modernizace zoo. Dosáhli jsme úspěšně na několik dotací, které nám umožnily pořídit nový stroj pro nakládání
s biologickým odpadem, ale i třeba ekologický hybridní vůz na
přepravu osob. V neposlední řadě se nám opakovaně dostává
obrovské podpory ze strany obyvatel města ve vztahu k útulku
s opuštěnými zvířaty. I letos jsme přijali v průběhu roku mnohé
dary, které napomáhají hodonínskému útulku zabezpečit kvalitní
péči pro opuštěné psy.
Za mimořádnou podporu vděčíme především našemu zřizovateli v čele s panem starostou Mgr. Milanem Lúčkou a následně novým starostou Liborem Střechou a garantem zoo Mgr. Ladislavem
Ambrozkem, ale i ostatním členům vedení města. Bez podpory
obyvatel Hodonína bychom se také obešli jenom stěží, a proto
patří díky všem nadšencům a příznivcům hodonínské zoo.

ředitele

Dear Ladies, Gentlemen, friends and supporters of our Zoo,
The time when we look back over the year of 2018 is here.
The year in many respects represented a significant milestone
in the life of the Hodonín Zoo. First of all, again, as several
past years, we are enjoying another new visitor record. The
Zoo gate welcomed 172,140 visitors last year, an increase of
almost six thousand compared to 2017. For the smallest Czech
zoo it is a huge number and we are grateful to all our visitors
for their interest and support. A great challenge for us was also
preparation for the upcoming year 2019, when we are moving
to temporary premises. The reason is the planned construction
of a new operational building, which, I hope, will bring better
conditions for the staff, but also visitors and the animals kept in
our care.
This year again, we recorded several breeding successes, but
also successful offsprings from previous years. Owls, antelopes,
tamarins, kangaroos and others were born. We managed to
keep the breeding couples in good health, which provided the
conditions for their further reproduction. In the next year, we
expect births of many other youngs. We have extended the collection of antelopes by a very rare Oryx beisa, which is almost
extinct in the wild, and only a few dozens survive thanks to the
work of Czech zoos as well. At the end of the year, we had the
long-awaited delivery of a female Transvaal lion and the birth
of two offsprings of the yet undetermined sex. We firmly believe
that this breeding will link to the historical tradition of lion rearing
in the Hodonin Zoo.
The extraordinary event was the reconstruction of the exotic
birds pavilion, which took place almost a year. From the result,
visitors can get an idea of where and how the Zoo will go. Visitors
will soon have a chance to see the expositions that faithfully copy
the natural environment of the tropical rainforest of South America,
or dry and red rock of Australia. We plan to open the pavilion
on the occasion of the International Birds Day at the beginning
of April together with the start of the season.
From an economic point of view, we have also enjoyed the
year, resulting in an improvement to our earnings and a better
management of the contributor‘s finance. We have been able to
repair many insulating defects in the areas with beasts, monkeys
or birds. We rebuilt several fences and prepared new parking spaces for employees and suppliers. We continue to prepare a new
project documentation for modernizing the Zoo. We succeeded
in several subsidies that allowed us to buy a new bio-waste disposal machine, but also an ecological hybrid car for passenger
transport. Last but not least, we constantly receive huge support
from the city inhabitants in relation to the shelter with abandoned
animals. This year, we also received many gifts to help the Hodonín
shelter ensure quality care for abandoned dogs.

We are grateful to our founder for the extraordinary support,
led by lord Mayor Mgr. Milan Lúčka and subsequently the new
Mayor Libor Střecha and guarantor of the Zoo Mgr. Ladislav
Ambrozek, but also to the other members of the city management.
We would also have difficulties to get around without the support
of the inhabitants of Hodonín, and that is why we need to express
our thanks to all the enthusiasts and supporters of Hodonín Zoo.
Mgr. Martin Krug

Mgr. Martin Krug
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činnost

K 31. 12. 2018 chovala Zoo Hodonín
889 kusů zvířat ve 250 druzích. V počtu
druhů i kusů jsou nejvíce zastoupeny ryby,
následují bezobratlí, ptáci a savci.

Savci

Chovatelská
činnost

Na úseku šelem pokračujeme v sérii přírůstků z předchozích
let. Velkou radostí pro nás bylo narození dvou mláďat lva jihoafrického (Panthera leo krugeri) v polovině prosince. Po dvou
předčasných porodech v minulosti, kdy lvíčata po narození ihned
uhynula, jsme se do třetice dočkali životaschopných mláďat a odchov zatím probíhá bez problémů. Nemáme však ještě vyhráno,
protože u obou rodičů se jedná o jejich první odchov a nyní nás
čeká připojení samce k samici s mláďaty. Seznamování doposud
probíhalo jen přes mříže a můžeme jen doufat, že úplné spojení
smečky proběhne v klidu.

Mláďata lva jihoafrického (Panthera leo krugeri) stará tři a osm týdnů
Chovný pár lvů jihoafrických (Panthera leo krugeri)
Mladí jedinci tygra ussurijského (Panthera Tigris altaica)

Bc. Jiří Ingr, zootechnik
Ing. Lenka Štursová, zooložka
Ing. Zdenka Vavrysová, zooložka

Mláďata tygrů ussurijských (Panthera Tigris altaica) z roku
2017 jsou stále k vidění v pavilonu šelem. V roce 2019 by měla
odejít do jiných zoologických zahrad na základě doporučení
koordinátora chovu, stejně jako mladá samice jaguára (Panthera
onca) narozená v témže roce, jako tygři.
Pár vlků hřivnatých (Chrysocyon brachyurus) koncem roku
2017 přivedl na svět tři mláďata. Jedno se nedožilo ani dvou
týdnů. Zbylá dvě vlčata rodiče ve stresu během rušných silvestrovských oslav poranili svými zuby při jejich přenášení. Byli jsme
nuceni oddělit samce, abychom eliminovali možné další poranění.
I přesto jsme si nebyli jistí, zda mláďata přežijí. Díky každodenní
péči a ošetřování se podařilo obě vlčata dát do pořádku natolik,
že zhruba po měsíci byla opět spojena s otcem a mohla si tak
dopřát nerušenou péči obou rodičů. Oba mladí samci odjeli na
doporučení koordinátora chovu koncem října do zoo v německém
Stuttgartu.

Ve skupině primátů přibylo také několik mláďat. Tamaríni
žlutorucí (Saguinus midas) přivedli na svět dvojčata. Bohužel
brzy poté uhynula chovná samice. Obě mláďata se za pomoci
celé rodiny a především ošetřovatelů, kteří jim podávali mléčnou
výživu, podařilo odchovat. Stejně tak tamaríni pinčí (Saguinus
oedipus) přivedli na svět jedno mládě.
Klokani rudokrcí (Macropus rufogriseus) již poněkolikáté v řadě
odchovali dvě mláďata.
Stádo zeber Chapmanových (Equus quagga chapmanni) opustila odrostlá hříbata narozená v roce 2017 a klisny byly opětovně
připuštěny hřebcem tak, aby se další hříbata narodila na jaře
2019, kdy jsou pro odchov optimálnější podmínky.
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Chovate

činnost

Do výběhu, ve kterém jsou umístěny antilopy jelení (Antilope
cervicapra), jsme přestěhovali stádo sitatung západoafrických
(Tragelaphus spekii gratus), které se v srpnu rozrostlo o jedno
mládě.
Novým druhem antilop v zoo se stali dva samci přímorožce
beisa (Oryx gazella beisa). Jedná se ohrožená zvířata, která si
návštěvníci mohou prohlédnout v zadní části zahrady.
Do stáda přímorožců arabských (Oryx leucoryx) se narodila
dvě mláďata. Bohužel ani jedno se nepodařilo odchovat. Ze
zdravotních důvodů jsme přišli i o samce.
Adaxové (Addax nasomaculatus) se koncem března rovněž
rozrostli o mládě. Do dalších let je v plánu jejich stav u nás zredukovat a ponechat si jen pár kusů pro expoziční chov.
Došlo k velkému rozšíření chovu koz a ovcí. Nově si návštěvníci
mohou prohlédnout, pohladit a nakrmit stádečko koz holandských
zakrslých (Capra hircus) a ovce valašské (Ovis aries aries). Kůzlata
a jehňata přibyla i ve výbězích koz kamerunských (Capra hircus)
a ovcí ouessantských (Ovis aries aries).

Ptáci

Rok 2018 pro nás nebyl v odchovech ptáků bohužel úspěšný.
Podařil se nám jeden prvoodchov, kdy jsme odchovali nově přivezený druh – hrdličky čínské (Spilopelia chinensis). Dále jsme, jako
každý rok, odchovali satyry Temminckovy (Tragopan temminckii).
U sov jsme odchovali 9 mláďat sov pálených (Tyto alba), které
jsme předali do Záchranné stanice v Bartošovicích na Moravě pro
účely vypouštění do volné přírody na posílení divoké populace.
Dalšími odchovanými sovami jsou sýčci obecní (Athene noctua)
a puštíci brýlatí (Pulsatrix perspicillata).

12

Mladá samice jaguára (Panthera onca)
Mláďata vlka hřivnatého (Chrysocyon brachyurus)
Dospělý jedinec vlka hřivnatého (Chrysocyon brachyurus)

Pár hrdliček čínských (Spilopelia chinensis)

Tamarín žlutoruký (Saguinus midas)
Tamarín pinčí (Saguinus oedipus) s mládětem
Zebra Chapmanova (Equus quagga chapmanni)

Samec satyra Temminckova (Tragopan temminckii)
Dospělý jedinec puštíka brýlatého (Pulsatrix perspicillata)
Mládě puštíka brýlatého (Pulsatrix perspicillata)
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Obojživelníci

V tomto roce nám do ptačí sbírky také přibyly nové druhy, jakými jsou bažant sedlatý (Lophura swinhoii), ledňák modrokřídlý
(Dacelo leachii) husička vdovka (Dendrocygna viduata), arassari
hnědouchý (Pteroglossus castanotis) a ara kaninda (Ara glaucogularis). Poslední dva druhy v tuto chvíli máme zatím umístěné v jiných
zařízeních a do zahrady budou přivezeni začátkem roku 2019,
jakmile bude dokončena rekonstrukce pavilonu ptáků.

V pavilonu akvárií mohou návštěvníci obdivovat nový druh obojživelníka z řádu mloků, žebrovníky Waltlovy (Pleurodeles waltl),
kteří nahradili v expozici kraby. Během půl roku žebrovníci krásně
vyrostli a získali si mezi návštěvníky mnoho příznivců.
Původní nádrž Tanganiku jsme zrušili a přesunuli ji do akvária
po terčovcích červených (Symphysodon discus), kteří špatně
snášeli stres způsobený neukázněnými návštěvníky. Zvolili jsme
i jinou skladbu druhů. Z původních zůstala cichlidka Marlierova
(Julidochromis marlieri) a nově jsou k vidění Neolamprologus
tretocephalus, pestřenec zlatožlutý (Neolamprologus leleupi)
a tlamovec žlutoocasý (Cyprichromis leptosoma).

Ryby

Novinkou mezi mořskými rybami jsou kanic tečkovaný (Cromileptes altivelis), hranobřich Solandrův (Canthigaster solandri) či
bičonoš zobanovitý (Zanclus canescens).
Stávající sladkovodní akvária jsme doplnili o perlovku Frempongovu (Hemichromis frempongi), parmičku nádhernou (Puntius
conchonius), parmouna siamského (Crossocheilus siamensis),
parmičku purpurovou (Puntius nigrofasciatus) a další.

Dále jsme přivezli nového samce slípky šedohlavé (Porphyrio
porphyrio poliocephalus) a pro rozšíření skupiny samce nandu
pampového (Rhea americana). Z Německa jsme v rámci EEP
programu získali nový pár majn Rothschildových (Leucopsar
rothschildi).

Bažant sedlatý (Lophura swinhoii)
Ledňák modrokřídlý (Dacelo leachii)
Husička vdovka (Dendrocygna viduata)
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V naší zahradě se již několik let také věnujeme chovu vzácných sojkovců a neustále se snažíme v rámci možností rozšiřovat
náš chov. V letošním roce jsme bohužel žádné mládě sojkovce
neodchovali. Podařilo se nám ovšem po delší době získat samici
sojkovce nádherného (Trochalopteron formosum) na dopárování
našeho samce. V současné době chováme 5 druhů sojkovců
v celkovém počtu 12 jedinců.
V rámci dlouhodobé koncepce chovu ptáků jsme byli také
nuceni chov některých druhů ukončit. Ukončili jsme chov těchto
druhů: kachnička mandarínská (Aix galericulata), kachnička karolinská (Aix sponsa), kachnička šedoboká (Callonetta leucophrys),
tukan obrovský (Ramphastos toco), ara zelený (Ara ambigua),
ara vojenský (Ara militaris), timálie čínská (Leiothrix lutea), sýc
rousný (Aegolius funereus) a výreček bělolící (Ptilopsis leucotis).
V následujícím roce budeme v chovu ptáků nadále pokračovat dopárováním lichých jedinců, rozšiřováním chovných
skupin a dalším rozvojem chovu ptáků v rámci naší dlouhodobé
koncepce.
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Žebrovník Waltlův (Pleurodeles waltl)
Kanic tečkovaný (Cromileptes altivelis)
Hranobřich Solandrův (Canthigaster solandri)
Bičonoš zobanovitý (Zanclus canescens)
Perlovka Frempongova (Hemichromis frempongi)
Cichlidka Marlierova (Julidochromis marlieri)
Neolamprologus tretocephalus
Pestřenec zlatožlutý (Neolamprologus leleupi)
Tlamovec žlutoocasý (Cyprichromis leptosoma)
Nová nádrž Tanganika

I vedlejší nádrž změnila osazenstvo. Místo skalár amazonských
(Pterophyllum scalare) jsou k vidění duhovka Boesemanova (Melanotaenia boesemani), duhovka akvamarínová (Melanotaenia
lacustris), duhovka lososová (Glossolepis incisus) a gavúnek
nádherný (Melanotaenia splendida rubrostriata).
V rámci akvárií se nám také podařilo několik odchovů. Nejvíce
mláďat odchovali pestřenci tanganičtí (Neolamprologus brichardi). Další přírůstky jsme zaznamenali u kančíků citronových
(Amphilophus citrinellus), tlamovce Duboisova (Tropheus duboisi),
tlamovce Mooreova (Tropheus moorii) a kančíka červenohlavého
(Cichlasoma synspilum).
V roce 2019 bychom rádi pokračovali v nastoleném trendu
změn a zlepšení jak pro návštěvníky, tak pro živočichy.
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Breeding Activities
Plazi

On 31 December 2018 Hodonín Zoo kept
889 pieces of animals in 250 species.
The numbers are dominated by fishes,
followed by birds and mammals.

Rozhodli jsme se v expozici nahradit starou samici teju žakruarú
(Tupinambis teguixin) samcem teju červenavého (Tupinambis
rufescens). Jde o velkého ještěra, který využívá celé terárium
včetně bazénu. Okamžitě si nás získal svou klidnou povahou
a bezproblémovým chováním, což byla příjemná změna oproti
jeho předchůdcům.
Na vzdělávacím centru také došlo ke změnám. Varana ostnoocasého (Varanus acanthurus) nahradila agama bradatá
(Pogona barbata).
Do akvaterária přibyly čtyři kusy dlouhokrčky drsné (Macrochelodina rugosa).

Mammals

In the section of beasts, we continued in the series of increments
started in previous years. The birth of two females of Transvaal lion
(Panthera leo krugeri) in the middle of December was of a great
pleasure for us. After two premature deliveries in the past, when
the cubs died immediately after birth, we got viable youngsters
and the offspring are still doing well. However, we have not yet
won because they are the first offspring for both parents, and
we are now expecting a male to join the female with the young.
The cubs of Siberian tigers (Panthera Tigris altaica) born in
2017 are still to be seen in the pavilion of beasts. They should be
handed over to other zoos in 2019 following recommendation of
the coordinator, same as the young jaguar (Panther onca) female
born in the same year as the tigers.

Bezobratlí

Při každotýdenním krmení na pavilonu akvárií si návštěvníci
mohou prohlédnout krevety pruhované (Lysmata amboinensis).
Chovatelkám se podařilo naučit je na krmení z ruky, takže je lze
krásně pozorovat i přesto, že přes den se příliš neukazují.
V reefové nádrži jsme se vrátili k chovu tvrdých korálů. Nově lze
spatřit například Zoanthus sp., Acropora elegans, Pinnigorgia sp.,
Echinopora lamellosa, Montipora digitata, Acropora sp., Pavona
decussata, Fungia sp. a další.
Do mořských nádrží jsme doplnili plže kotouče indické (Trochus
niloticus).
Letos druhým rokem chováme včely medonosné. Z pořízených
tří včelstev nám sice přezimovala jen dvě, ale i ta nás přes velmi
suché vegetační období odměnila pěknými 42 kilogramy medu
a 4 kilogramy vosku. Malajská medvědice, primáti a některé
druhy chovaného ptactva si zase během sezóny pochutnávali
na množství trubčích larev a medových víček. Na podzim jsme
doplnili chybějící třetí včelstvo.

The couple of Maned wolves (Chrysocyon brachyurus) brought
three puppies to the world at the end of 2017. One of them did not
last longer than two weeks. The other two puppies were injured
by their parents‘ teeth while they carried them in stress during their
busy New Year‘s Eve celebrations. Thanks to everyday care, the
two puppies got well soon. Both young males left at recommendation of the breeding coordinator to the Zoo in Stuttgart, Germany.
There were several youngs in the group of primates as well. The
Red-handed tamarins (Saguinus midas) had twins. Unfortunately,
the breeding female died soon after. We managed to bred both
youngsters with the help of the whole family and especially the
keepers who fed them milk nutrition. Similarly, the Cotton-top
tamarins (Saguinus oedipus) had an infant.

Dlouhokrčka drsná (Macrochelodina rugosa)
Stádo sitatung západoafrických (Tragelaphus spekii gratus)
ve společném výběhu s antilopou jelení (Antilope cervicapra)

Teju červenavý (Tupinambis rufescens)
Skupina měkkých korálů, žralok černoploutvý
(Carcharhinus melanopterus)
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Klokan rudokrký (Macropus rufogriseus) s mládětem
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Red-necked wallabies (Macropus rufogriseus) bred two joeys
again.
The herd of Chapman‘s zebras (Equus quagga chapmanni)
was left by the foals born in 2017 and the females were impregnated by a stallion so that new foals were born in the spring of
2019 when the conditions for rearing are optimal.
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In the paddock where the blackbucks (Antilope cervicapra)
are located, we moved a herd of sitatungas (Tragelaphus spekii
gratus), which grew by a calf in August.
The new species of antelope in the Zoo became two males of
East African oryx (Oryx gazella beisa). These are endangered
animals.
Two calves were born in the herd of the Arabian oryx (Oryx
leucoryx). Unfortunately, we did not manage to bred any of them.
For health reasons, we also lost the male.
The Addax (Addax nasomaulatus) also had a calf at the end of
March. In the years to come it is planned to reduce their numbers
in our Zoo and keep only a couple of pieces for the visitors.
There has been a large expansion of goat and sheep rearing.
Visitors can see a new herd of Dutch dwarf goats (Capra hircus)
and Wallachian sheep (Ovis aries aries). Kids and lambs have
also been added to Cameroon goats (Capra hircus) and Ouessant
sheep (Ovis aries aries).

Birds

The year 2018 was unfortunately not successful in breeding birds.
We had one premiere when we bred a newly kept species - Spotted dove (Spilopelia chinensis). Next, as every year, we reared
Temminck‘s tragopan (Tragopan temminckii). In the owl section,
we bred 9 young barn owls (Tyto alba) which we handed to
the Rescue Station in Bartošovice na Moravě for the purpose of
strengthening the wild population. Other bred owls are Little owls
(Athene noctua) and Spectacled owls (Pulsatrix perspicillata).

Majna Rothschildova (Leucopsar rothschildi)

Stádo přímorožců arabských (Oryx leucoryx)
Přímorožec beisa (Oryx gazella beisa)

Nandu pampový (Rhea americana)
Slípka šedohlavá (Porphyrio porphyrio poliocephalus)

Mládě adaxe (Addax nasomaculatus)
Mláďata koz kamerunských (Capra hircus)
Koza holandskáh zakrslá (Capra hircus)
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In this year, new species such as Swinhoe‘s pheasant (Lophura
swinhoii), Blue-winged kookaburra (Dacelo leachii), White-faced
whistling duck (Dendrocygna viduata), Chestnut-eared aracari
(Pteroglossus castanotis) and Blue-throated macaw (Ara glaucogularis) have been added to the bird collection. The last two species
will be brought in early 2019 as soon as the reconstruction of the
bird pavilion is completed.
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In addition, we brought a new male Gray-headed swamphen
(Porphyrio porphyrio poliocephalus) and another female Greater
rhea (Rhea americana) to expand the group. From Germany,
we received a new couple of Bali myna (Leucopsar Rothschildi)
within the EEP program.
This year, unfortunately, we have no young laughingthrushes.
However, after a long time, we managed to acquire a female of
Red-winged laughingthrush (Trochalopteron formosum) to couple
with our male. At present, we have 5 types of laughingthrushes in
a total of 12 individuals.

We also had several rearings in the section of aquaria. Most
fries were delivered by Neolamprologus Brichardi, others by
Midas cichlid (Amphilophus citrinellus), white-spotted cichlid (Tropheus duboisi), blunthead cichlid (Tropheus moorii) and redhead
cichlid (Cichlasoma synspilum).
The existing sweetwater aquaria were completed hemichromis
frenpongi (Hemichromis frempongi), rosy barb (Puntius conchonius), Siamese algae eater (Crossocheilus siamensis), purplehead
barb (Puntius nigrofasciatus) and others.
The original Tanganika aquarium was moved to former aquarium of red discus (Symphysodon discus). The original species
remaining is the julidochromis marlieri (Julidochromis marlieri) and
there new ones: Neolamprologus tretocephalus, Neolamprologus
leleupi and Cyprichromis leptosoma.

Reptiles

We decided to replace the old female of gold teju (Tupinambis
teguixin) with the male of red teju (Tupinambis rufescens). It is
a large lizard that uses the entire terrarium including the pool.
The spiny-tailed monitor (Varanus acanthurus) was replaced by
bearded dragon (Pogona barbata).

Invertebrates

During the weekly feeding in the aquarium pavilion, visitors can
see the Pacific cleaner shrimp (Lysmata amboinensis). In the reef
tank, we returned to hard coral breeding. For example, Zoanthus
sp., Acropora elegans, Pinnigorgia sp., Echinopora lamellosa,
Montipora digitata, Acropora sp., Pavona decussata, Fungia sp.
and more can be newly seen there. We have added the giant
top-shell snail (Trochus niloticus) into the sea tanks.

We terminated breeding the following species: Mandarin
duck (Aix galericulata), wood duck (Aix sponge), ringed teal
(Callonetta leucophrys), toco toucan (Ramphastos toco), great
green macaw (Ara miligra), military macaw (Ara Militaris), red-billed leiothrix (Leiothrix lutea), boreal owl (Aegolius funereus)
and northern white-faced owl (Ptilopsis leucotis).

Amphibians

In the aquarium pavilion, visitors can admire a new kind of
amphibian of the Salamander order, the Iberian ribbed newt
(Pleurodeles waltl), which replaced the crab exposition.
This is the second year we have honey bees. Out of the three
bee colonies, only two survived winter, nevertheless, in spite of
extremely dry summer we were rewarded by 42 kilograms of
honey and 4 kilograms of wax. In the autumn we added the
missing third colony.

Fish

The new fishes in our collection are humpback grouper (Cromileptes altivelis), canthigaster solandri (Canthigaster solandri) or
moorish idol (Zanclus canescens).
Pár sojkovců nádherných (Trochalopteron formosum)
Duhovka Boesemanova (Melanotaenia boesemani)
Duhovka lososová (Glossolepis incisus)
Nádrž s gavúnky
Kančík citronový (Amphilophus citrinellus)
Pestřenec tanganický (Neolamprologus brichardi)
Tlamovec Duboisův (Tropheus duboisi)
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The neighbouring tank was altered as well. The visitors can
see Boeseman‘s rainbowfish (Melanotaenia boesemani), Lake
Kutubu rainbowfish (Melanotaenia lacustris), red rainbowfish
(Glossolepis incisus) and red-striped rainbowfish (Melanotaenia
splendida rubrostriata).
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Detail korálu
Sapín zelený (Chromis viridis) s korálem v pozadí
Měkký korál
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Přehled jednotlivých
druhů zvířat
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k 1. 1. narození příchod úhyn odchod k 31. 12.
2018
Birth Arrival Death Departure 2018

savci Mammalia
adax

Addax nasomaculatus

1.3

1.4

0.1

EEP,ISB,RDB=CR,CITES=I

alpaka

1.0

antilopa jelení

2.0

1.0

1.0

stav
stav
k 1. 1. narození příchod úhyn odchod k 31. 12.
2018
Birth Arrival Death Departure 2018

1.0

Vicugna pacos
Antilope cervicapra

antilopa losí

Taurotragus oryx

gibon lar

Hylobates lar

jaguár

Panthera onca

jaguár – černá forma

1.0

1.0

RDB=LC
0.2

0.2
RDB=LC
0.1

Panthera onca

EEP,RDB=NT,CITES=I

ježek - hybrid

0.0.1

Macropus giganteus

klokan rudokrký

Macropus rufogriseus

1.0

ovce domácí – kamerunská

0.5

1.1

ovce domácí – ouessantská

0.5

0.2

0.3

kočkodan zelený

3.4

pes domácí

1.3

1.2

přímorožec arabský

1.0

2.4

RDB=LC
5.1

1.0

4.1

4.7

0.4

4.4

0.7

Capra hircus

1.2

1.2

lemur černý

1.3

1.3

Oryctolagus cuniculus v. edulis

lev berberský
Panthera leo leo

lev jihoafrický

Panthera leo krugeri

markhur turkmenský

Capra falconeri heptneri

medvěd malajský
Helarctos malayanus

morče domácí

Oryx leucoryx
Oryx beisa

rys karpatský

Lynx lynx carpaticus

rys ostrovid
Lynx lynx

Tragelaphus spekii gratus
Suricata suricatta

šimpanz

Pan troglodytes

tamarín pinčí

EEP,ISB,RDB=VU,CITES=I
0.1

0.1

Saguinus oedipus

tamarín vousatý

RDB=VU
1.1

1.3

0.2

Saguinus midas

1.0

tygr ussurijský

EEP,RDB=NT,CITES=I
0.1

0.1

3.3.1

Panthera tigris altaica

vari červený

ESB,RDB=VU,CITES=I

Cavia porcellus

1.0

1.9

1.4

3.3.1

0.1

0.1

1.2

0.2

2.1

EEP,ISB,RDB=VU,CITES=I
2.0

2.0
ESB,RDB=NT

1.0

1.0
ESB,CROH=SOH,RDB=LC

1.0

1.0
ESB,CROH=SOH,RDB=LC
2.3

1.0

0.1

1.0

2.2

ESB,RDB=LC
0.2

1.0

1.1

0.1

RDB=LC
1.3

1.3
EEP,RDB=EN,CITES=I
4.2

4.2.1

0.0.1

EEP,ISB,RDB=CR,CITES=I
0.2

0.2

Saguinus imperator subgrisescens EEP,ISB,RDB=LC

tamarín žlutoruký

RDB=VU
1.0

0.1

1.4

přímorožec beisa

surikata

králík domácí

Eulemur macaco

1.2

Canis familiaris

sitatunga západoafrická

Capra hircus

koza domácí – kamerunská

1.3

Ovis aries aries

1.1

0.3

koza domácí
– holandská zakrslá

0.5

Ovis aries aries

1.0

Felis catus

Chlorocebus sabaeus

Ovis aries aries

Ovis aries aries

RDB=LC

kočka domácí

0.2

ovce domácí – valašská

ESB,RDB=LC
2.3

0.1

0.1
RDB=LC

0.1

0.0.1

1.1

Octodon degus

RDB=LC

0.2

Atelerix albiventris x algirus

klokan obrovský

osmák degu

2.0

2.0

ovce domácí

EEP,RDB=NT,CITES=I
1.1

Oryx gazella

0.1

EEP,RDB=EN,CITES=I
0.1

oryx jihoafrický

Varecia rubra

2.3

0.0.2

0.1

0.1

2.1.2

ESB,RDB=LC
4.2

4.2
EEP,ISB,RDB=EN,CITES=I

3.0

3.0
EEP,ISB,RDB=CR,CITES=I

velbloud dvouhrbý – domácí

2.1

1.0

1.1

vlk hřivnatý

3.1

2.0

1.1

1.1

1.3

Camelus bactrianus

Chrysocyon brachyurus
Sitatunga západoafrická (Tragelaphus spekii gratus)

zebra Chapmanova

Equus quagga chapmanni
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ptáci aves
ara vojenský
Ara militaris

ara zelený

Ara ambigua

bažant diamantový

Chrysolophus amherstiae

sojkovec popelavý

Ianthocincla cineraceus
1.1

1.1

RDB=VU,CITES=I
1.1

čáp bílý

Ciconia ciconia

čírka dvouskvrnná

EEP,ISB,RDB=EN,CITES=I
1.0

1.1

CROH=OH,RDB=LC
1.0

Gallicolumba crinigera
Streptopelia chinensis

0.0.1 0.0.3

1.1

1.1
RDB=NT,CITES=I

1.0

1.0
ESB,RDB=VU
0.0.8

0.2

jeřáb mandžuský
Grus japonensis

jeřáb panenský

Anthropoides virgo

kachna divoká

1.1

1.1
EEP,ISB,RDB=EN,CITES=I

1.1

1.1
RDB=LC

0.0.1 0.0.7

0.0.8

kachnička karolinská

0.1.3

Aix galericulata

kachnička šedoboká

0.0.1

1.2

korela chocholatá

2.1.8

kraska červenozobá
Urocissa erythrorhyncha

kur bambusový

Bambusicola thoracica

0.0.2

1.0

1.0

0.1

1.0
RDB=LC

1.0

Leucopsar rothschildi

mandelík hajní

0.1

RDB=LC
1.1

0.1

RDB=LC
1.1

papoušek různobarvý
Eclectus roratus

1.1

1.1

1.1

1.0

1.1

1.1

0.0.1

0.0.5

0.0.2 0.0.17

RDB=LC
1.3

1.3
RDB=LC

1.1

1.1
CROH=KOH,RDB=LC
1.0
RDB=LC
1.1.2

satyr Temminckův

0.0.5

1.2.2

0.0.3

0.0.1

1.1

1.1

sojkovec lesní

1.1

2.0

sojkovec nádherný

Trochalopteron formosum

Ceratogymna brevis

1.1

1.2

1.1

0.0.9

0.1

1.0

2.1

1.0

0.1

0.0.9

1.1

1.0

1.1

0.1

CROH=SOH,RDB=LC
2.2

1.3

1.0

4.5

1.0

CROH=SOH,RDB=LC
1.1

1.1
ESB,RDB=LC
1.1

0.1

1.0

0.1

0.1
RDB=LC
1.1

0.1

1.0

RDB=LC
1.1

0.0.4

0.0.4

1.1

CROH=OH,RDB=LC
1.0

1.0

1.1

RDB=LC

1.0

1.0

RDB=LC
0.0.4

0.0.4

0.0.1

RDB=DD
1.2

1.2
RDB=LC
1.2

1.0

chameleon jemenský
Chamaeleo calyptratus

kajmánek trpasličí

RDB=LC
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0.1

0.1
RDB=LC

klapavka malá

0.0.1

0.0.1

korálovka kalifornská

0.0.1

0.0.1

Sternotherus minor
Lampropeltis californiae

RDB=LC

krajta královská

0.0.1

Python regius

leguán kubánský

0.0.1

RDB=LC
0.1

0.1

Cyclura nubila nubila

RDB=VU,CITES=I

okadie čínská

0.0.1

0.0.1

RDB=EN
1.0

1.0

teju červenavý

Tupinambis rufescens

teju žakruarú

0.2

0.1

0.1

užovka červená

1.2

0.1

1.1

Tupinambis teguixin
Pantherophis guttatus

RDB=LC

varan ostnoocasý

0.0.1

želva nádherná

0.0.22

Trachemys scripta elegans

RDB=LC

želva pardálí

0.0.1

0.2

Stigmochelys pardalis

RDB=LC

želva trojkýlná

0.0.2

Chinemys reevesii

RDB=EN

želva uhlířská

0.0.1

0.0.1

0.0.22

0.0.1

0.0.2

0.0.1

Chelonoidis carbonaria

želva vroubená
Testudo marginata

želva zelenavá
Testudo hermanni

3.1.1

1.0

0.0.1

4.1

RDB=LC
1.0

1.0

RDB=NT

obojživelníci Amphibia

1.0

kuňka východní
Bombina orientalis

RDB=LC
0.0.2

Bombina orientalis
0.0.3

rosnice siná
1.1

0.1.2

1.5

RDB=LC

létavka listová

0.1

0.2.2

Paleosuchus palpebrosus

Pelodryas caerulea

RDB=LC
0.0.10

žebrovník Waltlův
Pleurodeles waltl
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1.4

Varanus acanthurus

RDB=LC
1.1
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Ocadia sinensis

ESB,RDB=LC

0.0.1

Boa constrictor

0.0.1

RDB=LC

gekon Ulikovského

hroznýš královský

0.1

2.1

RDB=NT

0.0.6 0.0.2

1.1.2

CROH=SOH,RDB=LC

Macrochelodina rugosa
Gekko ulikovskii

2.2

RDB=LC

agama bradatá
Pogona barbata

1.0

RDB=LC

plazi reptilia

Eublepharis macularius

RDB=LC
1.0

Ptilopsis leucotis

gekončík noční

Porphyrio porphyrio poliocephalus RDB=LC
Ianthocincla ocellata artemisiae

Bubo bubo

0.0.2

RDB=LC

slípka modrá

1.1

dlouhokrčka drsná

1.0

RDB=LC

Tauraco schalowi

zoborožec šedolící
12.10

Strix aluco

Tauraco persa buffoni

výreček bělolící

RDB=LC

0.0.2

Tockus deckeni

výr velký

RDB=LC

puštík obecný

Athene noctua

turako Schalowův
1.0

RDB=LC

Tragopan temminckii

1.2

1.0

Pulsatrix perspicillata

Aegolius funereus

turako chocholatý

RDB=NT

1.2

Nyctea scandiaca

Ramphastos toco

RDB=LC

plameňák kubánský

Tyto alba

tukan obrovský
0.0.1

RDB=LC

Garrulax lineatus

toko Deckenův

1.1

12.10

puštík brýlatý

2.2

0.2

EEP,RDB=CR,CITES=I

Melopsittacus undulatus

Dryonastes berthemyi

sýček obecný

RDB=LC

0.0.20 0.0.1

Phoenicopterus ruber

0.1

1.0

papoušek vlnkovaný

2.1

sýc rousný

RDB=LC

papoušek kouřový
Polytelis anthopeplus

0.1

1.0

0.2

sojkovec rezavokřídlý

sovice sněžní

0.0.1

Rhea americana

0.1

0.1

1.3

1.1

Ianthocincla cineraceus cinereiceps RDB=LC

sova pálená

nandej černohlavý
nandu pampový

1.1

RDB=LC

CROH=KOH,RDB=LC

Nandayus nenday

0.1

1.1

1.1
RDB=LC

sojkovec popelavý

sojkovec štětinatý

Coracias garrulus

Strix nebulosa lapponica

RDB=LC
1.1

majna Rothschildova

puštík bradatý

0.0.2 1.1.8

RDB=LC

Lamprotornis purpureus

Strix uralensis macroura

0.1

RDB=LC

leskoptev purpurová

puštík bělavý středoevropský

RDB=LC
0.1

Dacelo leachii

Phoenicopterus roseus

1.2

0.1

ledňák modrokřídlý

plameňák růžový

0.1.2

RDB=LC

Callonetta leucophrys

Nymphicus hollandicus

2.3

RDB=LC

RDB=LC

kachnička mandarinská

0.1

0.1

2.3

Anas platyrhynchos
Aix sponsa

1.0

RDB=LC

husička vdovka

Dendrocygna viduata

0.0.8

RDB=LC

hrdlička čínská

Streptopelia chinensis chinensis

1.0

Cygnus atratus

Dacelo novaeguineae

RDB=LC

hrdlička čínská

Bambusicola thoracica thoracica

ledňák obrovský

1.0

0.0.4

holub rudoprsý

1.1

labuť černá

0.1

0.1

holub chocholatý

Caloenas nicobarica

kur bambusový

RDB=NT,CITES=I

RDB=LC

holub nikobarský

1.0

RDB=LC

Anas formosa

Ocyphaps lophotes

stav
stav
k 1. 1. narození příchod úhyn odchod k 31. 12.
2018
Birth Arrival Death Departure 2018

1.1

bažant sedlatý
Lophura swinhoii

stav
stav
k 1. 1. narození příchod úhyn odchod k 31. 12.
2018
Birth Arrival Death Departure 2018
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stav
stav
k 1. 1. narození příchod úhyn odchod k 31. 12.
2018
Birth Arrival Death Departure 2018

ryby pisces
RDB=LC

Zanclus canescens

RDB=LC
0.0.1

bodlok běloprsý

Acanthurus leucosternon

RDB=LC
0.0.1

bodlok bezrohý
Naso lituratus

stav
stav
k 1. 1. narození příchod úhyn odchod k 31. 12.
2018
Birth Arrival Death Departure 2018

0.0.1

bičonoš zobanovitý

RDB=LC

hlaváč zední

0.0.1

hranobřich Solandrův

0.0.1

Valenciennea muralis
Canthigaster solandri

bodlok černojazyčný

0.0.1

hypostomus guyanský

0.0.1

bodlok indický

0.0.1

jehla pruhovaná

0.0.1

bodlok krátkorohý

0.0.1

Naso hexacanthus
Acanthurus tristis

Naso brevirostris

RDB=LC
0.0.1

bodlok olivový

Acanthurus olivaceus

RDB=LC
0.0.1

bodlok pestrý

Paracanthurus hepatus

RDB=LC

bodlok plachtonoš
Zebrasoma veliferum

bodlok proužkovaný
Acanthurus lineatus
Acanthurus mata

Zebrasoma flavescens
Julidochromis marlieri

0.0.11
RDB=LC

dánio zlaté

0.0.1

duhovka akvamarínová

0.0.8

Danio frankei

Melanotaenia lacustris

0.0.10

kančík citronový

RDB=VU

0.0.1

kanic tečkovaný

Cromileptes altivelis

RDB=VU

Amphiprion nigripes

Amphiprion ocellaris
0.0.1

klipka červenoocasá
Chaetodon collare

RDB=LC
0.0.2

klipka Kleinova
Chaetodon kleinii

RDB=LC
0.0.1

klipka praporková
Rabdophorus auriga

RDB=LC
0.0.1

klipka tulák

Rabdophorus vagabundus

RDB=LC
0.0.1

kněžík

Halichoeres nebulosus

0.0.4

kolosoma brazilská

0.0.2

0.0.9

komorník černoocasý

0.0.4

gavúnek nádherný

0.0.1

králíčkovec korálový

0.0.1

glyptoper velkoploutvý

0.0.5

hlaváč dlouhoploutvý

0.0.1

duhovka Boesemanova
Melanotaenia boesemani

RDB=EN

duhovka lososová
Glossolepis incisus

RDB=VU

Melanotaenia splendida rubrostriata

Glyptoperichthys gibbiceps
Valenciennea longipinnis

Colossoma macropomum
Dascyllus melanurus
Siganus corallinus

RDB=LC
0.0.1

králíčkovec liščí
Siganus vulpinus

RDB=LC
0.0.6

kranas zlatý

Gnathanodon speciosus
0.0.24

krunýřovec
Ancistrus sp.

nožovec velký

0.0.4

Epalzeorhynchos frenatum

mečovka mexická

Platax teira

Chitala chitala

RDB=NT

nožovka běločelá

0.0.4

okatec stříbřitý

0.0.5

ostenec Picassův

0.0.1

Apteronotus albifrons

Monodactylus argenteus
Rhinecanthus aculeatus
1.0

Xanthichthys auromarginatus
0.0.4

Badis badis

RDB=LC
0.0.1

Ctenopoma acutirostre

RDB=LC

pancéřníček kropenatý

0.0.4

pancéřníček panda

0.0.5

Megalechis thoracata
Corydoras panda

RDB=NT

pancéřníček skvrnitý

0.0.1

pancéřníček Sterbův

0.0.10

pancéřníček zelený

0.0.5

pangas dolnooký

0.0.4

Corydoras paleatus
Corydoras sterbai

Corydoras aeneus

Pangasianodon hypophthalmus

RDB=EN

parmička čtyřpruhá

0.0.13

parmička nádherná

0.0.10

Puntius tetrazona

Puntius conchonius

RDB=LC

parmička pětipruhá

0.0.1

parmička purpurová

0.0.10

Puntius pentazona

Puntius nigrofasciatus

RDB=LC

parmička z Oděsy

0.0.4

parmička zlatá

0.0.1

parmoun siamský

0.0.10

Puntius sp.

Puntius semifasciolatus „schuberti“ RDB=LC
Crossocheilus siamensis

stav
stav
k 1. 1. narození příchod úhyn odchod k 31. 12.
2018
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0.0.1

0.0.9

parmovec skvělý

Pterapogon kauderni

RDB=EN
0.0.1

perlovka červená

Hemichromis bimaculatus

RDB=LC
0.0.3

perlovka Frempongova
Hemichromis frempongi

0.0.2

peřovec skvrnitý

Synodontis eupterus

RDB=LC
0.0.13

pestřenec pětipruhý

Neolamprologus tretocephalus

RDB=LC
0.0.17

pestřenec tanganický

Neolamprologus brichardi

RDB=LC
0.0.12

pestřenec zlatožlutý
Neolamprologus leleupi

RDB=LC
0.0.11

piraňa Nattererova
Pygocentrus nattereri

0.0.1

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

pyskoun žlutohřbetý

0.0.1

sapín dvoubarvý

0.0.1

sapín zelený

0.0.2

sapínek zlatoocasý

0.0.3

sapínek žlutomodrý

0.0.24

Bodianus bimaculatus
Chromis dimidiatus
Chromis viridis

Chrysiptera parasema

Chrysiptera hemicyanea
0.0.1

sapínovec žlutofialový
Pictichromis paccagnellae

labeo červenoploutvé

RDB=LC
0.0.3

sekavka pákistánská
Botia lohachata

RDB=LC
0.0.8

Xiphophorus hellerii

26

0.0.1

ostnovec leopardí

Amphilophus citrinellus

0.0.2

RDB=LC

netopýrník dlouhoploutvý

ostnáč modrý

Heros sp.

klaun očkatý

0.0.23

cichlidka Marlierova

0.0.4

kančík

0.0.1

RDB=LC

0.0.2

ostenec zlatolemý

RDB=DD

0.0.2

0.0.1

bodlok žlutý

Dunckerocampus dactyliophorus

klaun černoploutvý

RDB=LC

bodlok žlutočelý

Hypostomus plecostomus

0.0.6
RDB=LC

neonka černá

Hyphessobrycon herbertaxelrodi

1.0

akilolo zelený

Gomphosus varius

stav
stav
k 1. 1. narození příchod úhyn odchod k 31. 12.
2018
Birth Arrival Death Departure 2018
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0.0.6

sekavka proužkovaná
Botia striata
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stav
stav
k 1. 1. narození příchod úhyn odchod k 31. 12.
2018
Birth Arrival Death Departure 2018

0.0.1

slizoun dvoubarevný
Ecsenius bicolor

0.0.1
RDB=LC

Meiacanthus grammistes

RDB=LC
0.0.1

štětičkovec dlouhohlavý
Oxycirrhites typus

RDB=LC

tlamoun nilský

0.0.5

tlamovec čelnatý

0.0.1

Oreochromis niloticus
Cyphotilapia frontosa

RDB=LC
0.0.2

tlamovec modrožlutý
Metriaclima estherae

RDB=VU
0.0.19

tlamovec žlutoocasý
Cyprichromis leptosoma

RDB=LC

trnovec bělopruhý

0.0.1

vrubozubec paví

0.0.3

vřeténka mandarínská

0.0.1

zobec obecný

0.0.1

Platydoras costatus

Astronotus ocellatus

Synchiropus splendidus
Chelmon rostratus

stav
stav
k 1. 1. narození příchod úhyn odchod k 31. 12.
2018
Birth Arrival Death Departure 2018

0.0.1

slizoun vlajkopruhý

RDB=LC
0.0.14

živorodka duhová
Poecilia reticulata

0.0.3

včela medonosná

0.0.20

pakobylka rohatá

Baculum extradentatum
0.0.1

sklípkan kadeřavý

Brachypelma albopilosum
0.0.1

sklípkan Smithův
Brachypelma smithi

RDB=NT
0.0.1

útesovník vidličnatý
Caulastraea furcata

0.0.1

stolon

Clavularia sp.
0.0.1

stolon

Coelogorgia sp.

ježovka diadémová

0.0.13

útesovník bodavý

0.0.1

Diadema setosum

Echinopora lamellosa

RDB=LC
0.0.7

sasanka čtyřbarevná
Entacmaea quadricolor

0.0.3

mnohonožka

paryby Chondrichthyes
žralok černoploutvý

hvězdice novokaledonská

0.0.1

hadice olivovězelená

0.0.1

0.1

ESB,RDB=NT

0.0.1

Eucidaris tribuloides

0.0.1

houbovník
Fungia sp.

sklípkan korálkový

0.0.1

sklípkan

0.0.1

větevník

0.0.1

achatina žravá

0.0.2

laločník

0.0.2

Acanthoscurria geniculata
Acanthoscurria sp.
Acropora sp.
Achatina fulica

Nardoa novaecaledoniae
Ophiarachna incrassata
Pavona decussata

0.0.1
RDB=VU

hvězdice strukovitá

0.0.1

laločník

0.0.3

pórovník

0.0.10

korálovník indočínský

0.0.1

pórovník

0.0.6

laločnice

0.0.4

ježovka

0.0.1

pórovník

0.0.4

kotouč indický

0.0.5

Pentaceraster mammillatus
Pinnigorgia sp.
Pocillopora sp.
Rhodactis indosinensis
Seriatopora sp.
Sinularia sp.
Stomopneustes variolaris
Stylophora sp.
Trochus niloticus

0.0.1

varhanitka červená

ježovka olivovězelená

bezobratlí Evertebrata

Anthelia sp.

0.0.5

houbovník lupenitý

Apis mellifera

Ephibolus pulchripes

Carcharhinus melanopterus

montipóra „red“
Montipora sp.

RDB=LC

slizoun pruhovaný
Salarias fasciatus

stav
stav
k 1. 1. narození příchod úhyn odchod k 31. 12.
2018
Birth Arrival Death Departure 2018

okulína

0.0.1

krab

0.0.3

veleštír trnitý

0.0.1

hvězdice modrá

0.0.1

laločnice

0.0.7

krevetka pruhovaná

0.0.2

krevetka Wurdermannova

0.0.2

ježovka kulovitá

0.0.1

Galaxea sp.
Gecarcinus quadratus
Heterometrus spinifer
Linckia laevigata

Tubipora musica

RDB=NT

laločník

0.0.1

sasankovec

0.0.4

Xenia sp.

Zoanthus sp.

RDB Červená kniha ohrožených živočichů
stupně:
EW vyhuben v přírodě
CR kriticky ohrožený
EN ohrožený
VU zranitelný
LR částečně ohrožený
LC slabě ohrožený
DP nedostatek informací
ESB Evropská plemenná kniha

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

Lobophytum sp.
Lysmata amboinensis

Lysmata wurdemanni
Mespilia globulus

0.0.3

montipóra prstovitá
Montipora digitata

28
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Adax (Addax nasomaculatus)

Zoologická zahrada Hodonín Zoological Garden Hodonín

29

Stavy zvířat 2018

Census of animals 2018
1.1.2018

31.12.2018

Species

Specimens

Species

Plazi Reptilia

19

56

19

54

Ptáci Aves

52

162

44

141

Savci Mammalia

40

128

39

123

Bezobratlí Invertebrata

32

101

43

131

Obojživelníci Amphibia

3

11

4

16

Paryby Chondrichthyes

1

1

1

1

Ryby Pisces

99

362

100

423

246

821

250

889

Celkem Total

Specimens

Ohrožené druhy fauny
České republiky

Protected species of our Fauna
1

ptáci

2
3
4

savci

5

čáp bílý

Ciconia ciconia

OH

mandelík hajní

Coracias garrulus

KOH

puštík bělavý středoevropský

Strix uralensis macroura

KOH

rys karpatský

Lynx lynx carpaticus

SOH

rys ostrovid

Lynx lynx

SOH

sova pálená

Tyto alba

SOH

7

sýc rousný

Aegolius funereus

SOH

8

sýček obecný

Athene noctua

SOH

9

výr velký

Bubo bubo

OH

6

ptáci

Spolupráce v evropských
záchovných programech EEP

Cooperation in EEP

Druhy vedené v evropských
plemenných knihách – ESB

Animals included in the European
Studbook
klokan obrovský

Macropus giganteus

2

přímorožec beisa

Oryx beisa

3

sitatunga západoafrická

Tragelaphus spekii gratus

toko Deckenův

Tockus deckeni

žralok černoploutvý

Carcharhinus melanopterus

medvěd malajský

Helarctos malayanus

1

savci

4

ptáci

5

paryby

6

savci

1

savci

adax

Addax nasomaculatus

7

rys karpatský

Lynx lynx carpaticus

2

ptáci

ara zelený

Ara ambigua

8

rys ostrovid

Lynx lynx

3

savci

gibon lar

Hylobates lar

9

tamarín žlutoruký

Saguinus midas

jaguár

Panthera onca

10

tukan obrovský

Ramphastos toco

11

holub rudoprsý

Gallicolumba crinigera

4

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

5

markhur turkmenský

Capra falconeri heptneri

10

přímorožec arabský

Oryx leucoryx

11

šimpanz

Pan troglodytes

12

tamarín pinčí

Saguinus oedipus

13

tygr ussurijský

Panthera tigris altaica

14

vari červený

Varecia rubra

Šimpanz (Pan troglodytes)
Hroznýš královský (Boa constrictor)

ptáci

Druhy vedené v mezinárodních
plemenných knihách – iSB

Animals included in the International
Studbook
1

savci

adax

Addax nasomaculatus

2

ptáci

ara zelený

Ara ambigua

jeřáb mandžuský

Grus japonensis

lemur černý

Eulemur macaco

5

přímorožec arabský

Oryx leucoryx

6

tamarín pinčí

Saguinus oedipus

7

tygr ussurijský

Panthera tigris altaica

8

vari červený

Varecia rubra

9

tamarín vousatý

Saguinus imperator subgrisescens

10

vlk hřivnatý

Chrysocyon brachyurus

3
4

savci

Zoologická zahrada Hodonín Zoological Garden Hodonín

31

Reintro

Stejně jako v předchozích letech jsme i v tomto roce pokračovali
v úspěšném chovu kriticky ohrožených druhů sov, a to sovy pálené
(Tyto alba) a sýčka obecného (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 velmi pečlivě vybraných a vhodných
lokalit ve volné přírodě.

V tomto roce jsme pro reintrodukci úspěšně odchovali a předali
devět mláďat sovy pálené, která byla v bartošovické stanici přidána k dalším mláďatům a spolu s nimi připravována na vypuštění.
Sýčků obecných jsme v letošním roce odchovali pět, ale všechna
tato mláďata jsme si ponechali pro účely rozšíření našeho chovu.
V reintrodukčních programech pro kriticky ohrožené druhy sov
bychom rádi pracovali i v budoucnu. V tomto roce jsme začali
podnikat první administrativní kroky směřující k tomu, abychom
mohli v budoucnu realizovat vlastní projekt na vypouštění těchto
druhů sov. Do té doby budeme však nadále předávat námi odchovaná mláďata do Záchranné stanice v Bartošovicích. Kromě
sýčka obecného a sovy pálené jsme se také začali chovatelsky
věnovat puštíkům bělavým – středoevropskému poddruhu (Strix
uralensis macroura). V roce 2017 se nám podařilo získat mladý
nepříbuzný pár, který už by měl být pohlavně dospělý.
V roce 2019 budeme nadále pracovat na rozšíření našeho
chovatelského zařízení, abychom mohli nadále rozšiřovat náš
chov. V současné době pro účely vypouštění do volné přírody
a posílení divoké populace chováme pět párů sýčka obecného
(Athene noctua), jeden pár sovy pálené (Tyto alba) a jeden pár
puštíka bělavého středoevropského (Strix uralensis macroura).

Sýček obecný (Athene noctua)
Sova pálená (Tyto alba)
Puštík bělavý středoevropský (Strix uralensis macroura)

Reintrodukce
sov

Reintroduction of owls
Bc. Jiří Ingr, zootechnik
As in previous years, we continued this year to successfully breed
critically endangered owl species, namely barn owl (Tyto alba)
and little owl (Athene Noctua). In the rescue of these rare species of owls, we closely cooperate with the Rescue Station and
the House of Nature Poodří in Bartošovice na Moravě, which
has been running a long-term reintroduction program for these
species where the young birds are, after several weeks of intense
preparation, discharged to very carefully selected and suitable
locations in the wild.
This year we have successfully reared and handed over nine
chicks of barn owl. We have raised five little owls this year and
we have kept all these chicks for the purpose of expanding our
own breeding.

They have begun to take the first administrative steps to be
able to implement our own project to reintroduce these species
of owls in the future. However, we will continue to cooperate with
the Rescue Station in Bartošovice till the process is completed.
In addition to five couples of little owl and one of barn owl, we
also started to breed the Ural owl (Strix uralensis) - the Central
European subspecies (Strix uralensis macroura). In 2017, we managed to get a young unrelated couple who should be sexually
mature by now.
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Veterin

Během roku 2018 bylo provedeno mnoho běžných zákroků, například označování mláďat mikročipem, ošetření drobných zranění
zvířat, vakcinace, odčervení či vyšetření zvířat před transportem.
Jednoznačně největším a nejsložitějším zákrokem ale bylo trhání
zubů nejstarší šimpanzice. Samice měla dlouhodobě problémy
se zuby. V horní dásni jí zbyly dva zubní pahýly, které hrozily
zanícením. Proto jsme oslovili MVDr. Vodičku, veterináře pražské
zoo, se kterým jsme již v minulosti spolupracovali při stěhování
šimpanzů, aby s týmem odborníků zvíře uspal a provedl extrakci
obou pahýlů. Extrakce byla nakonec provedena ještě u dalšího
zubu, na jehož špatný stav se přišlo až během podrobné kontroly
chrupu. Během anestezie byla šimpanzice důkladně prohlédnuta,
byl jí proveden ultrazvuk břicha a chovatelé jí ostříhali nehty.
I přes svůj vyšší věk zvládla šimpanzice anestezii i následnou
rekonvalescenci po zákroku bez komplikací.

Poklidnou atmosféru ve skupině šimpanzů každý měsíc naruší
říje některé z mladších samic. Zvířata se mezi sebou napadají,
škubou si chlupy apod. Je to přirozené a do těchto šarvátek
nezasahujeme, i když občas skončí i nějakým šrámem. U většiny
drobných poranění nebylo nutné ošetření, a to i díky velmi dobrým
regeneračním schopnostem šimpanzů. Pouze v jednom případě
utrpěla nejstarší šimpanzice tržnou ránu na zduřenině, která
vyžadovala medikaci.
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Veterinární
péče

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

Veterinary care

péče

The major and most complicated intervention was teeth extraction of the oldest chimpanzee. The female had long-term teeth
problems. There were two stumps in her upper gum with the risk
of inflammation. Therefore we required Mr. Vodička, D.V.M.,
veterinarian of the Prague Zoo, and his team to narcotize the

Ze tří mláďat vlků hřivnatých, která se narodila 18. 12. 2017,
přežila dvě. Jejich odchov se ale také neobešel bez komplikací.
Během rušných silvestrovských oslav je rodiče přenášeli po ubikaci pravděpodobně ve snaze ukrýt svá mláďata do bezpečí.
Tím jim způsobili svými zuby poranění na břiše. Začal kolotoč
každodenního šití a péče o rány. Samce jsme oddělili, abychom
eliminovali přenášení mláďat. Během měsíce se situaci podařilo
zvládnout natolik, že jsme samce vrátili do skupiny a vlčata kontrolovali jen zpovzdálí.
K častým problémům, které se u zvířat vyskytovaly, patřily průjmy způsobené nevhodným krmivem podávaným neukázněnými
návštěvníky. Tento problém jsme v minulosti již mnohokrát řešili
a několik zvířat dokonce uhynulo.
Dalším nemilým zážitkem pro nás bylo zranění oka samce
alpaky. Chovatelé při ranní kontrole zjistili, že zvíře má zakalené
oko podlité krví. Přivolaný veterinář zjistil, že se jedná o zranění
způsobené velkou silou, protože zasahovalo i do hlubších vrstev
oka. Bylo velmi nepravděpodobné, že by si je zvíře způsobilo
samo. Vzhledem k tomu, že jsme ve výběhu našli kuličky do
pistole, snadno jsme si domysleli, co se stalo. Samec podstoupil
několikatýdenní léčbu a oko se naštěstí podařilo zachránit.

animal and extract the two stumps. In spite of her older age, the
chimpanzee managed anesthesia and subsequent convalescence
after surgery without complications.
The calm atmosphere of the chimpanzee group is disturbed by
some of the younger females‘ heat every month. The animals attack
each other, jerk their hair, etc. In one case, the oldest female suffered a lacerated wound on the swelling that required medication.
Of the three puppies of maned wolf born on December 18,
2017, two survived. During the noisy New Year‘s Eve celebrations,
the parents wanted to protect their youngsters and carry them to
safety, however, their teeth caused injuries on their bellies. The
wounds needed stitching up repeatedly and taking care of them.
Within a month, the situation was under control.
Another unfortunate experience for us was an injury to the
eye of the male alpaca. The vet found out that this was a wound
caused by great force, since it also interfered with the deeper
layers of the eye. The male underwent several weeks of treatment
and fortunately the eye was saved.
The health status of animals in the Zoo is supervised, as in previous years, Kateřina Jedličková, D.V.M. from Mutěnice. Newly,
we also cooperate with Jana Neugebauerová Běhalová, D.V.M.

Na zdravotní stav zvířat v zoo dohlíží stejně jako v předchozích letech MVDr. Kateřina Jedličková z Mutěnic. Nově spolupracujeme také s MVDr. Janou Neugebauerovou Běhalovou ze
Strážnice. Kooperujeme také s VFU v Brně, a to formou konzultací,
různých rozborů nebo vyšetření. Úzce spolupracujeme se Státní
veterinární správou, zejména pak s inspektorátem v Hodoníně,
jehož pracovníci provádí v zoo i na útulku pravidelné kontroly.
Většinu vzorků k vyšetření posíláme do SVÚ Jihlava nebo SVÚ
Olomouc. Likvidaci kadáverů a kafilerního odpadu pro zoo zajišťuje společnost Agris spol. s.r.o. v Medlově. V oblasti deratizace
spolupracujeme s firmou CHAVET s.r.o.

from Strážnice. There is also cooperation with VFU in Brno, State
Veterinary Administration and mainly Inspectorate in Hodonín. 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 area of deratization, we
work with CHAVET s.r.o.
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krmení
Krmení

Ing. Zdenka Vavrysová, zooložka

Také náklady na seno a slámu byly mnohem vyšší než v minulých letech, což ale bylo dáno především vyšší pořizovací cenou
než vyšší spotřebou. Příčinou nárůstu cen byl nepříznivý úhrn
srážek během vegetačního období posledních dvou let, v jehož
důsledku produkce zelené píce klesla až na pětinu běžného výnosu. Cena sena byla tak vysoká, že mnozí chovatelé své chovy
raději rušili.

Graf celkových nákladů na krmení
2500
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Výživa zvířat v zoologických zahradách je dynamické odvětví,
které reaguje na přísun informací a poznatků vycházejících nejen z odborných výzkumů a pozorování, ale také ze zkušeností
chovatelů. Zvířata ve volné přírodě jsou v porovnání s chovanými
zvířaty ve výhodě. Instinktivně si hledají takovou potravu, kterou
v daném období potřebují, zatímco zvířata v lidské péči jsou
závislá na tom, co jim lidé předloží. Proto je v našem zájmu,
abychom ze zmiňovaných studií čerpali a zvířatům tak nabídli tu
nejlepší a nejpřirozenější potravu.
V minulém roce jsme řešili obsah a stravitelnost vlákniny v krmné
dávce u velbloudů dvouhrbých, nanduů pampových a sitatung
západoafrických. Během letní sezóny byl vhodným řešením zelený
okus. V zimním období jsme podávali okus mražený, a to především primátům, ale bohužel nemáme takové mrazicí kapacity,
abychom tímto způsobem pokryli potřebu okusu u dalších zvířat.
Jistou alternativou nám byly speciální granule, které zvýšené nároky částečně pokryly. Tyto granule jsou však finančně nákladné,
proto jsme museli dobře zvažovat, kterým druhům zvířat je budeme podávat. Koncem roku jsme také poprvé na zkoušku nakoupili
okus silážovaný, s jehož zaváděním do stravy začneme v lednu.
Oproti předchozímu roku jsme zaznamenali nárůst vynaložených finančních prostředků za krmení o 450 tis. Kč. Hlavní podíl
na zvýšených nákladech mělo krmné maso, za které jsme utratili
o 284 tis. Kč více než v předešlém roce. Důvodem tohoto nárůstu
byla jeho zvýšená spotřeba u čtyř téměř dospělých jedinců tygra
ussurijského, kteří se narodili v roce 2017, dále u jaguářího mláděte a štěňat vlků hřivnatých narozených v témže roce. Mláďata
během svého růstu a vývoje potřebují velmi kvalitní a pestré
krmné dávky, takže jsme museli nakupovat nejen více hovězího
a vepřového masa, ale i ovce, kozy a křepelky. Odměnou nám
jsou krásná, silná a zdravá mláďata.
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feeding

krmení

Spotřeba ovoce a zeleniny
v roce 2018
brambory

91 kg

brokolice

412 ks

zelí bílé

zelí čínské

69 kg

766 kg

celer

230 kg

broskve

celer řapíkatý

386 ks

ananas

cibule

303 kg

avokádo

cibulka
lahůdková

384 ks

červená řepa

362 kg

citrony

kapusta

503 kg

karotka

4043 kg

granátové
jablko

63 ks
21 kg

banány
blumy

18 kg

30 ks

160 ks

941 kg
111 kg
8 kg

kedlubny

964 ks

grepy

květák

403 ks

hrozny

442 kg

meloun vodní

299 kg

hruška

457 kg

meloun žlutý

256 kg

jablka

3705 kg

okurky

458 kg

jahody

paprika

333 kg

kaki

135 ks

petržel

237 kg

kiwi

289 kg

polníček

151 ks

mandarinky

249 kg

pór

250 kg

mango

195 ks

rajčata

363 kg

meruňky

rucola

146 ks

nektarinky

ředkev bílá

164 ks

papája

10 ks

ředkvičky

460 sv

pomelo

91 ks

salát hlávkový

583 ks

pomeranče

257 kg

salát ledový

354 ks

švestky

110 kg

66 bal.

50 kg
4 kg

Animal nutrition in zoos is a dynamic area that responds to supply
of information and findings learned not only from expert research
and observation, but also from the experience of breeders. It is in
our interest to learn from these studies and offer the animals the
best and most natural food.
In the past year, we addressed the need to change the digestibility of incoming fiber for Bactrian camels, greater rheas and
sitatungas. During the summer season, the green leaves was
a good solution. In the winter, we fed frozen greenery, especially
for primates, but unfortunately we do not have sufficient freezing
capacities to cover the need for other animals. An alternative was
special granules that partially covered the increased demands.
Compared to the previous year, we recorded an increase of
CZK 450,000 for feeding. The main share of the increased costs
was fodder meat, for which we spent CZK 284,000 more than in
the previous year. The reason for this increase was the increased
consumption of four almost adult Siberian tigers born in 2017,
followed by a jaguar young and puppies of the maned wolfs
born in the same year.
Also, the costs of hay and straw were much higher than in previous years, but this was mainly due to a higher purchase price
than higher consumption.
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Vzděláv

Jednou z rolí moderních zoologických zahrad je vzdělávání
a osvěta široké veřejnosti. Naše vzdělávací centrum nabízí školám i jiným kolektivům pestrou škálu výukových programů. V roce
2018 jsme ve stálé nabídce měli 12 programů pro děti z mateřských a prvního stupně základních škol a 13 programů pro žáky
druhého stupně a středoškoláky. Dále jsme připravili dva speciální
programy, a to u příležitosti Dne Země a Dne zvířat. V mladší
věkové kategorii k nejoblíbenějším patřil program zaměřený na
život primátů s názvem Naši chlupatí příbuzní a dále Hrátky se
šelmami. U starších dětí byl favoritem program Kde zoo pomáhá
věnující se zahraničním projektům na ochranu přírody.

Vzdělávání
v zoo

Bc. Šárka Krakovská, Mgr. Iva Uhrová
lektorky vzdělávacího centra

Education in Zoo

v zoo

možnost se setkat s ochranáři a dobrovolníky působícími v terénu,
seznámit se s danou problematikou a také se aktivně zapojit do
spolupráce se záchrannými projekty.
Vytvořené materiály byly představeny na setkání vzdělávací
komise Unie českých a slovenských zoologických zahrad a nabídnuty k využití také dalším zoologickým zahradám. Proběhlo
již několik pilotních přednášek.
V nadcházejícím roce se bude s materiály dále pracovat a spolupráce na vzdělávacích aktivitách se CCBC tak bude probíhat
i v dalším roce.

Silent Forest – Ztichlý les

O výukové programy je dlouhodobě zájem. Uspořádali jsme
celkem 121 výukových programů pro 3114 dětí a 294 dospělých. Školy nejen z Hodonína, ale i z širšího okolí si oblíbily také
speciální programy. V průběhu týdne, během kterého probíhal
program ke Dni Země, se v zoo vystřídalo devět skupin dětí všech
věkových kategorií. Připravena pro ně byla vědomostní soutěž,
komentované krmení zvířat a prohlídka zahrady. Programu ke Dni
zvířat se zúčastnilo 12 skupin dětí a akce Zdobení vánočních stromečků pro zvířátka sedm skupin dětí z mateřských a základních
škol celého hodonínského okresu.
Z nabídky vzdělávacího centra stojí dále za zmínku komentované prohlídky zoo, které využívají převážně školy mimo Hodonín
v rámci školních výletů. V roce 2018 jich proběhlo 20 pro 477 dětí
a 91 dospělých.
K dalším aktivitám patří příměstské tábory probíhající během
jarních a letních prázdnin. V únoru se příměstského tábora Zimní
hrátky se zvířátky zúčastnilo 19 dětí a v letních měsících v zoo
proběhly dva turnusy příměstských táborů pro celkem 48 dětí ve
věku od pěti do desíti let.

Děti se na příměstském táboře dověděly o kampani Silent forest
Přednáška Jiřího Hlásenského věnovaná tygrům ussurijským
Komentovaná prohlídka
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Zoologická zahrada Hodonín se pravidelně připojuje k záchranným aktivitám, které vyhlašuje Evropská asociace zoologických
zahrad a akvárií (EAZA). V letošním roce se tak připojila ke
kampani Silent forest (Asian Songbird Crisis) zabývající se krizí
pěvců v jihovýchodní Asii.
Kromě propagace na webových a facebookových stránkách
zoo a v řadě médií byly v rámci podpory kampaně v prostoru
zoologické zahrady rozmístěny informační panely. V areálu byl
také umístěn automat na pamětní mince, díky kterému se prozatím
podařilo vybrat 4800 Kč. Dále probíhala celoroční sbírka dalekohledů, které budou poskytnuty dětem v Asii a poslouží k rozvíjení
zájmu dětí o životní prostředí a jeho ochranu prostřednictvím
výukových programů.
Na téma ohrožení pěvci jsme vytvořili vzdělávací program, do
kterého se zapojilo 328 dětí. Kampaň se promítala také ve stálé
nabídce výukových programů, na akcích pro veřejnost, v zájmových kroužcích a na příměstských táborech zoo.
Největší pozornost jsme tématu věnovali na tradiční dubnové
akci pro veřejnost Den ptactva a také na srpnové přednášce pro
veřejnost v rámci akce Týden pro pralesy.
V polovině května jsme byli již tradičními spolupořadateli přírodovědného závodu Zelená stezka, zlatý list. Několik soutěžních
stanovišť účastníci našli přímo v areálu zoologické zahrady.
V listopadu proběhla v sále vzdělávacího centra přednáška
Jiřího Hlásenského o jeho cestě do záchranné stanice tygrů ussurijských v ruském Vladivostoku. Povídání o ochraně tygrů si přišlo
poslechnout 35 zájemců.
Od září pokračují ve své činnosti kluby a kroužky, které navštěvuje celkem 48 dětí.

Počet realizovaných
komentovaných prohlídek pro
jednotlivé věkové kategorie

12

3
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Cooperation with CCBC

In cooperation with CCBC (Czech Coalition for Biodiversity Conservation), educational programs and lectures for pupils, students
and the public entitled „How We Change the World“ have been
created. The programs show how Czech conservation projects
work in the world and explain the principles of in-situ nature
conservation. The materials were presented at the meeting of the
Educational Commission of the Union of Czech and Slovak Zoological Gardens and offered for use in other zoological gardens.
Several pilot lectures have already taken place. In the coming
year, the materials will continue to be used, and cooperation on
educational activities with CCBC will take place.

Silent Forest

68

9

MŠ

29

6

2

Spolupráce se CCBC

V rámci spolupráce se CCBC (Českou koalicí pro ochranu biodiverzity) byly vytvořeny výukové programy a přednášky pro žáky,
studenty i veřejnost s názvem Jak měníme svět. Programy ukazují,
jak působí české ochranářské projekty ve světě, a vysvětlují
principy in situ ochrany přírody. Popisují také vliv nás Evropanů
na zdánlivě vzdálená místa planety. Prolínají se zde témata jako
palmový olej, odpady, nešetrný turismus nebo nelegální obchod
se zvířaty. Tyto nové programy pro školy a veřejnost jsou od
září 2018 přímo realizovány lektorkou vzdělávacího centra Zoo
Hodonín. Zapojené školy mají kromě výukového programu také

Počet realizovaných
výukových programů pro
jednotlivé věkové kategorie

One of the roles of modern zoos is to educate the general public.
In 2018, we had 12 programs for kindergarten and primary school
children and 13 programs for lower-secondary and secondary
school students. We also prepared two special programs on Earth
Day and Animal Day.
We organized a total of 121 education programs for 3,114 children and 294 adults. During the week in which the Earth Day program took place, nine groups of children visited the Zoo. 12 groups
of children took part in the Animal Day program and 7 groups of
children took part in the Decoration of Christmas Tree for Animals.
Other activity of the Education Center worth mentioning is
the commented Zoo tours. In 2018, there were 20 of them for
477 children and 91 adults. In February, 19 children took part
in the suburban camp of Winter Games with Animals, and in the
summer months, two rounds of suburban camps took place in the
Zoo for a total of 48 children aged five to ten. In the middle of May,
we were the traditional co-organizers of the Green Trail, Golden
Leaf. In November, a lecture by Jiří Hlásenský took place in the
hall of the Education Center about his journey to the rescue station
of the Siberian tigers in Vladivostok, Russia. Since September, the
traditional clubs have been regularly attended by 48 children.

SŠ

dospělí

The Hodonín Zoo regularly joins the rescue activities announced
by the European Association of Zoos and Aquariums (EAZA).
This year, we joined the Silent Forest (Asian Songbird Crisis)
campaign in Southeast Asia. In addition to the promotion, there
was a year-round collection of telescopes that will be provided to
children in Asia and will serve to develop children‘s interest in the
environment and its protection. On the theme of „endangered singers“, we created an educational program involving 328 children.
The campaign also featured in a permanent offer of educational
programs, public events, interest groups and suburban zoo camps.
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kukang
The Kukang Rescue
Program

Zoologická zahrada Hodonín se v roce 2018 stala partnerskou
organizací záchranného programu Kukang a tímto způsobem přispívá k jednotné strategii moderních zoologických zahrad, kterou
je ochrana druhů in situ, tedy v místě jejich přirozeného výskytu.
Kukang je indonéský název pro chráněný druh poloopice
outloně váhavého (Nycticebus coucang). Cílem záchranného
programu je boj proti ilegálnímu obchodu se zvířaty a ochrana
outloňů váhavých v Indonésii se zaměřením na oblast severní
Sumatry, kde se tento druh přirozeně vyskytuje. Tyto chráněné
a ohrožené poloopice jsou v Indonésii nejvíce ohrožovány nelegálním obchodem, kdy jsou prodávány převážně jako domácí
„mazlíčci“.
The Kukang Rescue Program řídí v Indonésii skupina Čechů
společně s Indonésany. Ti se snaží minimalizovat fyzické i psychické utrpení jedinců v absolutně neodpovídajících podmínkách
zvířecích trhů. Záchranný program by měl ztížit možnost lovců a
pašeráků volně prodávat outloně, rozšířit povědomí o ochraně
outloňů mezi širokou veřejnost a zároveň zajistit odchyceným
zvířatům odpovídající péči s cílem dostat poloopice zpátky do
volné přírody.
Česko-indonéský tým na Sumatře v roce 2015 dokončil první
část záchranného a rehabilitačního centra, kam již byli přesunuti
první zabavení outloni z černého obchodu se zvířaty. Vybudování takového místa bylo prvním a nezbytným cílem programu,
jelikož do této doby takové specializované místo na celé Sumatře
neexistovalo. Absence takového záchranného centra pro zabavené outloně bylo jedním z důvodů, proč také zřídka docházelo
k samotnému zabavení outloňů a jak se říká „kde není žalobce,
tam není ani soudce“.

František Příbrský, vedoucí programu

Od roku 2016 na Sumatře také probíhá osvětová kampaň
nazvaná „Plán na ochranu outloňů v provincii severní Sumatra
pomocí zvyšování povědomí široké veřejnosti o ilegálním obchodu
se zvířaty“. Náplní osvětové činnosti jsou hlavně přednášky na
školách v okolí záchranného a rehabilitačního centra, osvětové
akce na veřejných místech. Další náplní práce česko-indonéského týmu je průzkum nelegálního
obchodu s outloni.
Další aktivitou záchranného programu
The Kukang Rescue Program je internetová
kampaň „I Am Not Your Toy!“ (v překladu
„Nejsem tvoje hračka!“). Je zaměřena proti
popularizaci outloňů jako domácích mazlíčků na internetu. Dochází k tomu nejčastěji
pomocí „roztomilých“ videí na serveru YouTube a sdílením na sociálních sítích.

The Kukang Rescue Program

rescue
Nelegální obchod se zvířaty je velká bolest Indonésie. Řízené
odlesňování hlavně díky palmě olejné otevírá vzdálené a dříve
nedostupné oblasti pralesa, ze kterých mizí pod rukama pytláků
poslední zbytky populací divokých zvířat. Jedním z hlavních důvodů, proč tento nelegální obchod se zvířaty stále roste, je malé
vymáhání zákonů na ochranu zvířat. A právě outloni a vymáhání
zákonů na ochranu zvířat je oblast, na kterou jsme se zaměřili
s The Kukang Rescue Program.

Outloň váhavý (Nycticebus coucang)

In 2018, Hodonín Zoo became a partner of The Kukang Rescue
Program. Kukang is the Indonesian name for the protected prosimian, slow loris, Nycticebus coucang. The aim of the program is
to protect this species in Indonesia, with a focus on the northern
Sumatra province, where this species occurs naturally. These
protected and endangered prosimians are threatened the most
by illegal trade, while being sold mainly as domestic „pets“. The
Kukang Rescue Program is managed by Czechs in Indonesia
together with a team of Indonesians.
The program aims at weakening the illegal trade in protected
and endangered slow loris in North Sumatra by working with
Indonesian authorities, enabling the effective enforcement of the
laws and also by educational activities.
In 2015 the Czech-Indonesian team in Sumatra completed
the first part of the rescue and rehabilitation centre, which is now
ready to welcome the first slow loris confiscated from black market. Construction of such a place was the first, vital goal of the
program, since there has not been such facility available across
the entirety of Sumatra until now, which is one of the reasons why
seizures of slow lorises occur only very rarely.
Since 2016, in Sumatra run awareness-raising campaign called
“Conservation action plan to raise awareness about the illegal
trade in Nycticebus spp. in the North Sumatra province”.
Internet campaign campaign “I Am Not Your Toy!” is another
activity of The Kukang Rescue Program. This global campaign
aims to stop the viral popularity rise of slow lorises as pets. This
happens most often through sharing „cute“ videos on YouTube
and social networks.

Outloň váhavý žije na indonéské Sumatre, v Malajsii, Thajsku
a Singapuru. Má vynikající zrak a na lov se vydává výhradně
v noci. Vidí jen černobíle, což je důsledek přizpůsobení životu ve
tmě. Odraz světla z jeho očí je v noci viditelný na několik stovek
metrů, což vypadá, jako by jeho oči svítily. Dosahuje výšky kolem
30 cm a váží přes půl kilogramu. Pojídá bezobratlé živočichy,
menší obratlovce, rostlinnou pryskyřici a dokáže strávit i toxické
plody různých rostlin. Jeho žlázy produkují žlutavý sekret, který
obsahuje toxin. Outloni jsou tak jedinými jedovatými primáty na
světě.
Více informací o programu naleznete na webových stránkách
www.kukang.org
Přednáška The Kukang Rescue Program na škole
SMA Katolik Bandar Baru

Děti z vesnice Kuta Male, které se účastní aktivit
The Kukang Rescue Program
Děti z anglicko-environmentální školy, která funguje i díky podpoře
Zoo Hodonín

Prohlídka chrupu outloně váhavého v záchranném centru
The Kukang Rescue Program
Outloň váhavý v karanténě záchranného centra
The Kukang Rescue Program
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Záchranné a rehabilitační centrum The Kukang Rescue Program
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V roce 2018 zaznamenala hodonínská zoologická zahrada
rekordní návštěvnost, která je rok od roku vyšší. Bránu zoo loni
překročilo 172 140 osob, přičemž rekord z předchozího roku
(166 364 návštěvníků) byl pokořen již ve druhé polovině října.
Kromě lákadel, jakými jsou lvi jihoafričtí, tygři ussurijští, jaguáři,
ale také žralok černoploutvý, skupina šimpanzů, plameňáci růžoví,
kolekce sov či sojkovců a mnoho dalších zvířat, je příčinou tohoto
rekordu především příznivé počasí.

Spolupráce se sdělovacími
prostředky

Při komunikaci s veřejností zoo i v roce 2018 využívala regionálních i celostátních médií. Pravidelná spolupráce v této oblasti
probíhala zejména s měsíčníkem Hodonínské listy, kde jsou
každý měsíc zveřejňovány aktuální informace o dění v zoo, dále
pak s Hodonínským deníkem Rovnost, týdeníky Slovácko, Nové
Slovácko a 5plus2. Dlouhodobě spolupracujeme také s oblastní
televizí Slovácko, která se pravidelně účastní všech významných
akcí v zoo. Z celostátních médií stojí za zmínku spolupráce s deníky
MF Dnes, Právo a Blesk. Neodmyslitelnou součástí propagace
zoo je spolupráce s agenturou ČTK.
Již od roku 2017 probíhá spolupráce s rádiem Petrov, které
vytvořilo několik reklamních spotů zvoucích nejen k návštěvě
zoo, ale i na konkrétní akce. Informace o dění v zoo ale odvysílala i rádia Jih, Dyje, Krokodýl, Český rozhlas Brno, Radiožurnál
a další. Nedílnou součást komunikace s návštěvníky představují
webové stránky zoo a sociální sítě.
V Zoo Hodonín byl natočen také jeden díl cyklu Krajinou vína,
který je věnován turistickým zajímavostem v místech pěstování
vinné révy.

gace

Bc. Marie Blahová, tisková mluvčí zoo

Reklama a další propagace
zoo

V roce 2018 pokračovala spolupráce s Centrálou Top výletní cíle
jižní Moravy a Dolního Rakouska. Probíhala průběžná distribuce
propagačních materiálů do informačních center, hotelů, lázní
a Přístaviště U Jezu a reciproční výměna propagačních panelů
Zoo Hodonín s pořadateli kulturních akcí v regionu. Jednou
měsíčně je zasílán soupis podkladů pro hodonínské infocentrum
a dále v letním období soupis pro Hodonínské kulturní léto, které
zaštiťuje Dům kultury Hodonín. Několik vybraných akcí proběhlo
ve spolupráci s projektem Zdravé město Hodonín, který se podílel
na propagaci.
V roce 2018 byly vyrobeny nové informační tabule s mapou
zoo, které jsou rozmístěny v areálu. Dále byly zpracovány podklady pro výrobu nového prezentačního videospotu pro multimediální
informační a orientační systém v Hodoníně. Samozřejmostí je
zpracování výroční zprávy zoo za předchozí rok a zpracování
podkladů pro výroční zprávu Unie českých a slovenských zoologických zahrad a také vydávání propagačních tiskovin a předmětů
s logem zoo.

Den ptactva a přednáška Romana Zajíčka
Den Země
Slavnostní otevření výstavy Chráníme mořské želvy
Zážitkový program je u veřejnosti velmi oblíbený
Stotisícím návštěvníkem se stala pětiletá Julie Baďurová z Olomouce
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Den dětí pro Město Hodonín
Dreamnight s vystoupením Jirky Hadaše
Rozloučení se školou s vystoupením Dračího úsvitu
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Prezentace zoo na dalších akcích
• Velikonoce na zámku ve Valticích
• Jihomoravské krajské kolo přírodovědné olympiády v Hodoníně
• Den Země ve Starém Městě
• Kopeme za Lesopark Dúbrava v Bažantnici
• Živý betlém v Mutěnicích
Kulturně výchovné akce zoo v roce 2018:
Propagační oddělení zoo připravilo ve spolupráci se vzdělávacím
oddělením a řadou dobrovolných spolupracovníků a organizací
několik akcí pro veřejnost:
8. dubna Den ptactva
Odpoledne plné tematických vědomostních her a soutěží, dále
odborná přednáška o našich ptácích Romana Zajíčka, výstava
fotografií Josefa Petrici, komentované prohlídky ptačích expozic,
hlasování o nejkrásnějšího ptáka roku 2018 a také soutěž o nejhezčí jména pro majny Rothschildovy. Lidé s ptačím jménem měli
vstup do zoo zdarma a byli obdarováni ptáčky z dílny klientů
Sociální rehabilitace Centra pro rodinu a sociální péči Hodonín,
Domova Horizont Kyjov, Zeleného domu pohody v Hodoníně,
Domu pohody Skalica a dětí z Dětského domova v Hodoníně.
Na akci, která současně otevírá novou návštěvnickou sezónu,
přišlo 1 480 návštěvníků.
22. dubna Den Země
Tradiční akce několika pořadatelů, kterou zaštiťuje Město Hodonín
společně s Ekocentrem Dúbrava a Zoo Hodonín. Letošní akce
nesla podtitul „Co se děje pod zemí“. V areálu zoo U Červených
domků i na trase vedoucí lesem až k Ekocentru se k hlavním
organizátorům přidaly organizace Benatura Hodonín, Tespra
Hodonín s.r.o., OS ČČK, VZP a SPMP Hodonín. Do zoo přišlo
tento den 2 655 návštěvníků.
29. května Den dětí + Den pro želvy
Součástí této akce bylo slavnostní otevření výstavy Chráníme
mořské želvy, vystoupení Komorního orchestru mladších žáků
ZUŠ Hodonín, odborná přednáška Hany Svobodové o projektu,
vědomostní soutěže, lukostřelba, výtvarná dílna, malování na
obličej, benefiční prodej dětmi vyrobených předmětů či dražba
obrazu, jejíž výtěžek putoval na potřeby projektu v Indonésii.
Akci navštívilo 1 631 lidí.
1. června Den dětí pro děti zaměstnanců Městského úřadu
a příspěvkových organizací Města Hodonína
Spoluúčast zaměstnanců zoo na pořádání akce plné her a soutěží.
Zúčastnilo se 110 dětí.

Rozloučení s prázdninami
Výstava obrazů Petra Přikryla
Den seniorů v zoo
Den zvířat a Den zdraví v zoo
Halloween v zoo
Živý betlém v zoo
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Natáčení pořadu Krajinou vína
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7. června Dreamnight
Celosvětově pořádaná akce zoologických zahrad pro handicapované děti. Na programu bylo vystoupení kouzelníka Jirky
Hadaše, diskotéka DJ Luďka Ptáčka, setkání s kontaktními zvířaty,
malování na obličej, pohoštění a také dárky na rozloučenou. Akce
se zúčastnilo 95 návštěvníků ze Zeleného domu pohody Hodonín,
Domu pohody Skalica, Základní školy a praktické školy Hodonín,
náměstí B. Martinů, Domova Horizont Kyjov a nově také Sociální
rehabilitace Centra pro rodinu a sociální péči Hodonín.
29. června S vysvědčením do zoo
V tento den měly všechny děti po předložení vysvědčení vstup
do zoo zdarma. Přišlo 50 dětí.
30. června Rozloučení se školou aneb Hurá na prázdniny
Součástí odpoledne bylo historické ležení rytířů z Dračího úsvitu
s možností vyzkoušet si jejich výzbroj a výstroj. Dále bylo na
programu setkání s kontaktními zvířaty či zábavné hry a soutěže
s odměnou. Na akci přišlo 1 255 návštěvníků.
18.–24. srpna Sedm dní pro pralesy a Den bez palmového
oleje
Po celý týden probíhala v zoo akce, jejíž cílem bylo upozornit na
problematiku úbytku pralesních ekosystémů. Návštěvníci si během
návštěvy mohli projít soutěžní pralesní stezku, kde hledali odpovědi na zadané otázky. Soutěže se zúčastnilo přes 400 dětí. Ze
všech odevzdaných kartiček byli vylosováni tři výherci, kteří byli
odměněni zajímavými cenami. Kromě stezky byla v zoo k vidění
výstava fotografií Indonésie a přednáška Ivy Uhrové.
2. září Rozloučení s prázdninami aneb Hurá do školy
Děti opět mohly navštívit historické ležení šermířů z Dračího úsvitu.
Navíc je již u vstupu do zoo čekalo vystoupení klauna a dále malování na obličej, zoosoutěže s odměnami a setkání s kontaktními
zvířaty. Akce se zúčastnilo celkem 984 návštěvníků.
29.–30. září Výstava obrazů malíře Petra Přikryla
Návštěvníci si mohli během návštěvy zoo prohlédnout několik
desítek obrazů v areálu. Akce byla součástí Dnů otevřených
ateliérů na jižní Moravě.

Zoologická zahrada Hodonín Zoological Garden Hodonín
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1. října Den seniorů v zoo
Senioři ve věku šedesát a více let měli po celý den vstup do zoo
zdarma. Navíc pro ně bylo připraveno poradenství v oblasti
zdravého životního stylu a možnost komentované prohlídky zoo.
Přišlo celkem 183 seniorů.
7. října Den zvířat + Den zdraví
Oslava Mezinárodního dne zvířat byla tradičně spojena s oslavou
Dnů zdraví, které organizuje Město Hodonín. Hlavním bodem odpoledne bylo slavnostní otevření výstavy Ukradená divočina poukazující
na ilegální obchod se zvířaty. V areálu zoo je tak nyní k vidění šest panelů napevno nainstalovaných po obvodu výběhu kočkovitých šelem.
Návštěvníky čekala také stanoviště se soutěžemi, komentovaná krmení
zvířat, výtvarný workshop s Petrem Přikrylem či výstava fotografií zvířat Josefa Petrici. Nechyběla ani možnost měření krevního tlaku a tělesného tuku, ukázky canisterapie, výstava hub a fotografií hub s poradnou Václava Koplíka a Ladislava Špety. Počet účastníků byl 916.
26. října Halloween
Tradiční, výpravná akce s bohatým programem byla určena především pro rodiče s malými dětmi. Ti si společně mohli vydlabat
dýni, zasoutěžit si na několika stanovištích či ochutnat dýňové
speciality. Připraveny byly také výtvarné dílničky, malování na
obličej, kterého se ujali žáci výtvarného oboru ZUŠ Hodonín,
dále strašidelný fotokoutek, opékání špekáčků či komentovaná
krmení zvířat se strašidly. Vrcholem večera byla diskotéka DJ
Luďka Ptáčka s vyhlášením nejlepší masky zakončená ohňovou
show v podání Dračího úsvitu. Účast byla 607 dětí i dospělých.
17. prosince Živý betlém
Scénku s živým betlémem předvedli žáci literárně-dramatického
oboru ZUŠ Hodonín v režii Ivana Fodora. Doprovodný program
představovaly výtvarné vánoční dílničky a tipy na ekologické
Vánoce. Na akci přišlo 143 návštěvníků.
24. prosince Štědrý den v zoo
Krátce po poledni mohli návštěvníci zhlédnout předávání vánočních dárků zvířatům a vyslechnout komentovaná krmení šelem
a šimpanzů. Na akci přišlo 272 návštěvníků.
Komerční akce a reklamní služby
Práci ošetřovatele si v rámci zážitkového programu Jeden den
ošetřovatelem v zoo vyzkoušelo 8 návštěvníků. Cena jednoho
programu je 4 000 Kč.
Reklamní služby přinesly zoo částky 6 650 Kč od České průmyslové zdravotní pojišťovny, která v zoo uspořádala akci pro
své pojištěnce, dále 11 570 Kč od firmy OKAY a 5 000 Kč od
firmy Cullinam provozující v zoo automaty na mince.

Mladý jedinec tygra ussurijského (Panthera Tigris altaica)
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In 2018 Hodonín Zoo recorded the highest attendance which
breaks records year after year. A total of 172,140 visitors came
to the Zoo.

Collaboration with media

There was a regular cooperation with the monthly Hodonínské listy,
Hodonínský deník Rovnost, weekly Slovácko, Nové Slovácko and
5plus2, as well as Slovácko TV channel. With the national media it is
worth mentioning cooperation with MF Dnes, Právo, Blesk and ČTK.
Since 2017 we have had cooperation with the radio station
Petrov. Information about the events in the Zoo was also broadcasted by radio stations Jih, Dyje, Krokodýl, Czech Radio Brno,
Radiožurnál and others. The Zoo‘s website and social networking
sites are an integral part of communicating with visitors. At the
Hodonin Zoo, one part of the cycle of Wine Region was recorded.

Advertising and other Zoo
promotion

In 2018, cooperation with the Headquarters of Top Trip Destinations of South Moravia and Lower Austria continued as well as
with the Hodonín Infocentre, the Cultural Centre of Hodonín and
the City of Hodonín to promote events. There was a continuous
distribution of promotional materials and reciprocal exchange of
promotional panels of Hodonín Zoo with organizers of cultural
events in the region.
New information boards with the Zoo map were produced in
2018, as well as materials for video production for the multimedia
information and orientation system in Hodonín. Processing of the
annual Zoo report and preparation of documents for the annual
report of the Union of Czech and Slovak Zoological Gardens
are the matters of course. New promotional materials have been
released. The Zoo also presented itself at several events around
the region.
Cultural and educational events in the Zoo in 2018
The most important events included Day of Birds, Earth Day, Children‘s Day + Turtle Day, Dreamnight, Farewell to School, Seven
Days for the Forests and Palm-oil-Free Day, Farewell to Summer
Holidays, Animal Day + Health Day, Halloween, Live Christmas
Crib, Christmas Day in the Zoo and many others.
Commercial events and advertisitng service
8 visitors experienced the caretaker‘s work within the program
called One Day of Caretaker. Advertising services brought the Zoo
the sum CZK 6,650 from the Czech Industrial Health Insurance
Company, CZK 11,570 from OKAY and CZK 5,000 from Cullinam.
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Děkujeme všem adoptivním rodičům a sponzorům, kteří v tomto
roce finančně podpořili hodonínskou zoo a útulek pro psy. Celkem přispěli částkou 144 342 Kč na chov zvířat v zoo a částkou
99 649 Kč na podporu útulku pro psy.
Kmotr

Adoptované zvíře

Přírodovědný kroužek
Plameňáci

plameňák růžový

Rebeltattoo

Adopce
a sponzoři
kajmánek trpasličí

Vašík Mikeš

zebra Chapmanova

vlci hřivnatí

Peter Mihal

želva nádherná

Vladyslav a Olga Kobcovi

sovice sněžní

Vítek a Marek Bachmanovi

hroznýš královský

ZŠ a MŠ Dr. Joklíka, Kyjov

tamarín pinčí

Jan Görlich

lev jihoafrický

Veronika Půčková

klokan rudokrký

Františka Stránská

dlouhokrčka drsná

Vojtěch Krhovský

jaguáří rodinka

Daniela Šišáková

lama alpaka

Matěj Krhovský

chameleon jemenský

Jeremi Vavák

papoušek vlnkovaný

Ina Malinkovičová

bodlok pestrý
netopýrník dlouhoploutvý
želva nádherná

Silvie Brežná

ovce domácí valaška

Žáci 5. B a Mgr. Zdeňka
Hošková, ZŠ Břeclav

sovice sněžní

Mateřská škola Doloplazy

lev jihoafrický

Emma Lazar

bodlok pestrý

Lucy Lazar

chameleon jemenský

klokan rudokrký

Nela Vintrlíková

puštík vousatý

Lena Vintrlíková

tamarín žlutoruký

Přírodovědný kroužek
Sovičky

šimpanz, sovice sněžní,
kočkodan zelený

Junák – český skaut, oddíl
Mloci

sponzo

Bc. Marie Blahová, tisková mluvčí zoo
Karolínka Mikešová

Klárka Němečková

Adoption
and sponsors

Zvláštní poděkování

Anna Oravová

bažant diamantový

létavka listová

Silvie Vasilyová

sovice sněžní

Jan, Jana a Honzík Řmotovi

tamarín žlutoruký

ZŠ a MŠ Kyjov - Bohuslavice

klokan rudokrký

Eva a Pavlínka Petrákovy

tamarín pinčí

Pavel Fabo

ara vojenský

Lucia Lešková

eklektus různobarvý

ZŠ a MŠ Dolní Bojanovice

gekončík noční

Jirka a Jana Kopečtí

lemur tmavý

Tadeáš Konrád

ledňák obrovský

Ellen Pinterová

čáp bílý

David Holecz a Soňa
Troutnarová

hroznýš královský

Reality VESELÝ s.r.o.

9612

ZŠ a MŠ Starý Poddvorov

hroznýš královský

Eva Petříková

příspěvek na chov

Miroslav Skřivan

8000

NAVIZOO, s.r.o.

plameňák růžový

Obec Mutěnice

příspěvek na chov

Dana Sloupenská

6000

MŠ s křesťanskou výchovou,
Uherský Ostroh

žralok černoploutvý
medvědice malajská

ZŠ a MŠ Vnorovy

příspěvek na chov

XXXLutz

5500

Kristýna Roháčová

3500

OKAY

surikata, alpaka, rys ostrovid

Jaroslav Frýdek

3000

3D BLUDIŠTĚ s.r.o.

slípka modrá

Kroužek Plameňáci

3000

Christina Maria Mikulica

želva nádherná

Lukáš Šindler

2000

Raiffeisenbank a.s.

plameňák růžový

Vladimír Chýský

2000

Eliška Dočkalová

jaguár

Zdenka Lipovská

Milena Fořtová

puštík bělavý

drobní dárci

40 237

Terezie Vratislavská

zoborožec šedolící

celkem

99 649

HTC SERVIS s.r.o. Popůvky

Užovka červená (Pantherophis guttatus)
Plameňák růžový (Phoenicopterus roseus)

Kajmánek trpasličí (Paleosuchus palpebrosus)
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15 000

Jiřímu Mikolášovi z Prahy – za fotografie zvířat
Josefu Petricovi z Hodonína – za fotografie zvířat
Josefu Ilčíkovi, řediteli ZUŠ Hodonín, za spolupráci
při pořádání akcí zoo
Marii Snopkové, dirigentce komorního orchestru mladších
žáků ZUŠ
Anetě Šimkové, Adamu Procházkovi a jejich žákům
z výtvarného oboru ZUŠ Hodonín
Ivanu Fodorovi a jeho žákům z LDO ZUŠ Hodonín
za realizaci živého betlému v zoo
Petru Přikrylovi, malíři a spolupracovníkovi zoo,
za podporu při akcích zoo
Vedení a klientům organizací Zelený dům pohody
v Hodoníně, Dom pohody ve Skalici, Domov Horizont
v Kyjově, Centrum pro rodinu a sociální péči Hodonín
a Dětský domov Hodonín za výrobu předmětů
na Den ptactva
Mykologům Václavu Koplíkovi z Ratíškovic a Ladislavu
Špetovi z Hodonína za přípravu a realizaci výstavy hub
a fotografií hub
Hnutí Brontosaurus Mikulčice a Čejkovice
za spolupráci na akci
Zuzaně Procházkové a jejím žákům z výtvarného oboru
ZUŠ Dolní Bojanovice za spolupráci na akci
Pavlíně Lungové za ukázky canisterapie
Petře Gregorovičové a jejím žákům ze ZŠ Dr. Joklíka v Kyjově
za výrobu želvích předmětů

1800

We would like to express our thanks to all adoptive parents who
have decided to adopt an animal this year in Hodonin Zoo and
dog shelter. A total amount of contribution for the Zoo reached CZK
144,342 and for the dog shelter CZK 99,649.
Special acknowledgements also include our sponsors, photographers, art leaders, co-workers, volunteers and others, without whose
help we would not succeed in organizing events for the public.
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ekonom
EKONOMIKA ZOO
V ROCE 2018

Hlavním zdrojem financování zahrady je neinvestiční
příspěvek zřizovatele, jímž je Město Hodonín. V roce 2018 nám
byl poskytnut provozní příspěvek ve výši 10 702 tis. Kč. Tento
příspěvek pokrývá 37,13 % celkových neinvestičních nákladů
organizace.
Dalším zdrojem financování zoo je příspěvek od Ministerstva životního prostředí ČR (MŽP) ve výši 468 tis. Kč, jenž je
určen na chov ohrožených druhů světové fauny v českých zoo
a k zapojení zoo do systému ochrany přírody ČR. Tento příspěvek
byl řádně vyčerpán a plně využit.
Celkové výnosy zoo v roce 2018 dosáhly výše 29 119 tis Kč.
V procentuálním vyjádření se meziročně zvýšily o 15,91 %, což
je 3 998 tis. Kč. Jsou tvořeny neinvestičním příspěvkem zřizovatele (10 702 tis.), příspěvkem MŽP (468 tis.), výnosy z transferů
(822 tis.) a vlastními výnosy (17 127 tis.).

Věra Vejplachová, ekonom

Náklady a výnosy za rok 2018
v tis. Kč
Hlavní
činnost

Doplňková
činnost

2018

2017

2018

2017

27 754

23 463

1 069

1 656

Spotřeba materiálu

3 386

2 592

169

206

Náklady celkem
Z toho:
Spotřeba energie

1 321

1 004

214

146

Vlastní výnosy jsou příjmy získané vlastní činností – tržby ze
vstupného, prodeje suvenýrů, prodeje zvířat, příjmy z pronájmů,
poplatky přijaté za psy v útulku a použití vlastních finančních
prostředků z fondů zoo (investiční fond, rezervní fond). Vlastní
výnosy dosáhly v roce 2018 výše 17 127 tis. Kč.

Opravy a udržování

2 513

1 622

19

42

Ostatní služby

2 682

1 960

466

149

Mzdové náklady

11 226

9 611

154

523

Zákon. sociální
pojištění

3 772

3 173

43

176

Soběstačnost zahrady za uplynulý rok byla 59,42 %.

Zákon. sociální
náklady

746

625

4

4

Celkové náklady zoo v roce 2018 dosáhly výše 28 823 tis. Kč.
Meziročně byly o 14,74 % vyšší. Náklady na krmiva jsou ve výši
2 044 tis. Kč, náklady na energie a vodu jsou ve výši 1 731 tis.
Kč, náklady na opravy ve výši 2 532 tis. Kč, náklady na spotřebu materiálu jsou ve výši 1 502 tis. Kč. Osobní náklady (mzdy,
zákonné zdravotní a sociální pojištění, náhrady za nemocenskou,
příspěvek na obědy, ochranné pracovní pomůcky, zákonný příděl do FKSP, kurzy, školení) představují nejvýznamnější objem
nákladů organizace. V roce 2018 dosáhly výše 15 945 tis. Kč.

Daně a poplatky
2 108

2 057

výnosy 2018

příspěvek zřizovatele
příspěvek Ministerstva
životního prostředí
transfery
vlastní výnosy

Odpisy DHM, DNM
Ostatní náklady
Výnosy celkem

819
27 754

23 166

14 138

10 716

410
1 365

1 955

Výnosy z nájemného

456

529

Výnosy z prodeje
zvířat

204

333

Výnosy z prodeje
zboží

538

759

Výnosy z prodeje
služeb

30

45

137

289

Z toho:
Výnosy ze vstupného

Výnosy ostatní

1 624

1 802

Dotace na provoz
celkem

11 170

10 648

468

423

10 702

9 478

822

747

HV před zdaněním

0

-297

296

299

HV po zdanění

0

-297

296

299

Z toho:
• přísp. MŽP
• přísp. zřizovatel
• účel. přísp. ost.
Rozpouštění transferů
Antilopa losí (Taurotragus oryx)
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ZOO ECONOMY
IN 2018

Investice v zoo v roce 2018
v tis. Kč
Investiční akce z vlastních zdrojů

2 733

Pořízení dlouhodobého majetku

1 636

Opravy majetku

1 097

Stav zaměstnanců od roku 2014
2014

2015

2016

2017

2018

Přepoč. stav

35

36

36

36

36

Prům. mzda

18 958

19 595

20 755

23 459

31 611

zoo

Own revenues are income earned by own activities - revenues
from admission fee, sale of souvenirs, sales of animals, rental income, fees received for dogs in the shelter and use of own funds
(investment fund, reserve fund). Own revenues reached CZK
17,127 thousand in 2018.
The self-sufficiency of the garden last year was 59.42%.

The Zoo‘s total costs in 2018 amounted to CZK 28,823 thousand. Year-to-year, they were 14.74% higher. Feed costs are in the
amount of CZK 2,044 thous., energy and water costs amount to
CZK 1,731 thous., repair costs in the amount of CZK 2, 532 thous.,
the cost of material consumption is CZK 1,502 thous. Personnel
costs (wages, statutory health and social insurance, compensation
for sickness benefits, lunches allowance, protective work aids,
statutory allocation to social fund, courses, training) represent the
most significant volume of the organization costs. In 2018 they
amounted to CZK 15,945 thousand.

The main source of the garden financing is the non-investment contribution of the founder, which is the City of
Hodonín. In 2018, we received an operating contribution of
CZK 10,702 thousand. This contribution covers 37.13% of the
organization‘s total non-investment costs.
Next source of financing the Zoo is a contribution from the
Ministry of the Environment of the Czech Republic (MoE) in the
amount of CZK 468 thousand which is intended for breeding endangered species of world fauna in Czech zoos and for involving
the Zoo in the system of nature protection in the Czech Republic.
This contribution has been properly used and fully utilized.
The total Zoo revenues in 2018 amounted to CZK 29,119 thousand. In terms of percentage, they increased by 15.91%, which is
CZK 3,998 thous. They consist of a non-investment contribution
by the founder (10,702 thousand), a contribution from the Ministry of the Environment (468 thousand), revenues from transfers
(822 thousand) and own revenues (17,127 thousand).

Dospělí jedinci Majny Rothschildovy (Leucopsar rothschildi)
Mládě puštíka brýlatého (Pulsatrix perspicillata)
Rys ostrovid (Lynx lynx)

52

The Annual Report 2018 Výroční zpráva 2018

technick

Provoz technického úseku v roce 2018 zajišťovalo celkem 9 pracovníků (údržbáři, zahradnice, řidič).

• Pracovníci technického úseku začátkem roku kompletně zateplili
prodejnu suvenýrů, čímž byl umožněn její celoroční provoz.
• Nejrozsáhlejším projektem byly práce na započaté rekonstrukci
pavilonu ptactva. V zázemí pavilonu bylo vybudováno několik
voliér, které budou sloužit jako izolace pro nově příchozí ptáky.
• Před pavilonem plameňáků jsme letos dokončili rozšíření
venkovního výběhu, aby měla zvětšující se chovná skupina více
prostoru. U tohoto výběhu jsme také museli vyměnit stávající
elektrický ohradník.
• V útulku pro psy se opravovaly odtokové kanálky u kotců. V nově
zbudované části útulku se v kotcích dodělávala elektroinstalace.
• Na konci roku se demolovala budova v zázemí zoo, která
sloužila pro chov drůbeže ke krmným účelům.
• V areálu „Z“, který se nachází nedaleko zoo, došlo ke kompletní
výměně venkovního oplocení. Původní plechový plot byl nahrazen
novým betonovým oplocením. Součástí této rekonstrukce bylo
rovněž osazení nové vjezdové brány. V tomto areálu jsme zároveň
zahájili práce na vybudování nového parkoviště pro zaměstnance
zoo.
• Kvůli plánované demolici administrativní budovy a následné
výstavbě budovy nové jsme začali stěhovat sklady a vybavení
z těchto prostor. Také jsme byli nuceni přestěhovat stolařskou dílnu, u které jsme po přemístění na nové místo zbudovali prostorný
přístřešek a sklad pro materiál.
• Koncem roku jsme začali chystat prostor, kde začátkem následujícího roku vznikne nový výběh pro malé šelmy a želvy.
• V technickém zázemí dále začala stavba nového přístřešku pro
mechanizaci.
• S příchodem nového druhu antilop jsme upravovali oplocení
výběhů v zadní části zahrady.
• Během roku 2018 bylo v areálu zahrady pokáceno asi 15 stromů, které byly již v havarijním stavu. V následujícím roce budeme
v tomto trendu pokračovat a stromy ve špatném stavu budou
postupně pokáceny a nahrazeny vysazením nových mladých
stromů.
• V tomto roce se nám také podařilo získat finanční prostředky
na nákup nové elektrické tříkolky, která našla v provozu zoo své
uplatnění.
• Dále technický úsek v rámci spolupráce s Tesprou Hodonín
zajišťoval v zimních měsících zimní údržbu komunikací.
• Zahradnice během celého roku zajišťovaly sečení trávníků, péči
o rostliny, úklid listí a pečovaly o celkový vzhled areálu zoo.
• Během roku byly provedeny periodické kontroly, jakými jsou
např. revize elektrického zařízení, revize objektů, revize tlakových
nádob, revize hasičských přístrojů apod.
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Technický
úsek

Technical
section

úsek

Bc. Jiří Ingr, zootechnik

• Dále se zaměstnanci zoo účastnili každoročního školení BOZP
a požární ochrany. Někteří pracovníci navíc absolvovali školení
řidičů referentů, profesní školení řidičů a školení na obsluhu motorové pily.

The operation of the technical section in 2018 was ensured by
a total of 9 employees (maintenance, gardeners, driver). Technical staff at the beginning of the year completely insulated the
souvenir shop.
• The largest project was the work on the reconstruction of the
bird pavilion.
• In front of the flamingo pavilion, we have completed the expansion of the outdoor enclosure this year.
• In the dog shelter, drainage channels at the pens were repaired.
In the newly built part of the shelter, electrical wiring was finished
in pens.
• At the end of the year, the building used for breeding of poultry
for feeding purposes was demolished.
• In the “Z” area, the outdoor fence was replaced and a new
entrance gate was fitted. At the same time, we started work on
building a new parking lot for the zoo employees.
• Due to the planned demolition of the office building, we started
to move warehouses, equipment from these premises and a joinery
workshop which we moved to a new location and built a spacious
shelter and warehouse for material.
• At the end of the year, we started to prepare space for a new
enclosure for small carnivores and turtles.
• Construction of a new mechanization shelter has also started
in the technical background.
• With the arrival of a new kind of antelope we adjusted the
enclosure fencing in the back of the garden.
• During 2018, about 15 trees that were in bad shape were cut
in the garden area.
• This year we also managed to raise funds for the purchase of
a new electric tricycle.
• In the winter months, the technical section in cooperation with
Tespra Hodonín carried out winter road maintenance.
• Gardeners kept mowing lawns, plant care, leaf cleaning throughout the year, and looked after the overall Zoo‘s look.
• During the year periodic inspections were carried out, such as
revisions of electrical equipment, etc.
• In addition, the Zoo employees participated in annual OSH
and fire protection training. In addition, some workers have
been trained for referral drivers, professional driver training and
chainsaw operation training.
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Stěhování stolařské buňky
Pravídelné čištění rybníčku
Demolice staré budovy, která sloužila k chovu drůbeže pro krmné účely
Terénní úpravy ve výběhu
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rekonst
Rekonstrukce

Část staveb v hodonínské zoologické zahradě je již velmi stará
a nevyhovuje dnešním požadavkům pro chov zvířat, ani pro
komfort návštěvníků. Proto jsme se v loňském roce rozhodli pustit
do zásadní rekonstrukce pavilonu ptáků. Jedná se o poměrně starou stavbu, na které nikdy nebyly provedeny žádné, byť alespoň
částečné přestavby. Až nyní budova prošla postupnou rozsáhlou
rekonstrukcí původní expoziční části pavilonu, která v dřívější
době sloužila především k chovu papoušků. I když původně měla
sloužit také k chovu drápkatých opiček, ty v tomto pavilonu nikdy
chovány nebyly.
Během rekonstrukce, která se týkala vnitřní části pavilonu,
návštěvnické haly a jednotlivých expozic, byl pavilon návštěvníkům uzavřen a všichni ptáci byli přesunuti buď do jiných prostorů
v rámci naší zahrady, nebo do jiných chovatelských zařízení. První
zásadní změnou bylo snížení počtu expozic pro návštěvníky.
Důvodem byl chybějící prostor, kde by mohli chovatelé například
odstavovat odchovaná mláďata, či držet ptáky v izolaci např. při
léčbě. Proto byla původní chodba pro návštěvníky zkrácena a ze
čtyř posledních expozic bylo vytvořeno chovatelské zázemí, kam
se návštěvníci již nedostanou. Staré expozice byly navíc velmi
malé a již nevyhovovaly dnešním požadavkům pro chov ptáků,
kdy se např. tvoří společné expozice několika druhů ptáků a nechovají se zde ptáci pouze v párech tak, jak tomu bylo v minulosti.
Vnitřní vzhled ubikací se také velmi radikálně změnil. Původní
obložení podlah a stěn kachličkovými obklady nahradila nově vybudovaná umělá skála s umělými rostlinami. Čelo expozice tvořila
skleněná výloha, do které ptáci často naráželi, a představovala
tak dlouhodobý problém. Proto byla při rekonstrukci nahrazena
velmi pevnými a kvalitními nerezovými sítěmi. V celém tomto
prostoru bylo také upraveno a lépe vyřešeno topení a osvětlení
jednotlivých expozic.

pavilonu ptáků

Bc. Jiří Ingr, zootechnik

Velkou část této rekonstrukce jsme zvládli vlastními silami díky
pracovníkům technickému úseku. Mimo to se zde vystřídalo také
několik řemeslníků a externích firem. Po rekonstrukci vzniklo v pavilonu celkem šest nových expozic, z nichž každá je vytvořena
a uzpůsobená přesně pro daný ptačí druh, který zde bude chován.
Díky rekonstrukci bude v pavilonu ptáků sice chován menší počet ptáků, na druhou stranu mají nyní ptáci mnohem větší prostory,
které jsou plně uzpůsobeny individuálním požadavkům v rámci
jejich druhu. V pavilonu je díky tomu také lepší možnost regulace
teploty a vnitřního osvětlení jednotlivých expozic.

Reconstruction
of the bird pavilion

pavilon

Průběh rekonstrukce
Nová expozice určena pro pro arassari hnědouché
(Pteroglossus castanotis)

Původní vzhled vnitřních expozic
Průběh rekonstrukce

Nová expozice určena pro arassari rudokostřecové
(Aulacorhynchus haematopygus)
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The Pavilion is a relatively old building that has never been rebuilt.
Until now, the building has undergone a gradual extensive reconstruction of the original exhibition area of the pavilion, which in
the past served mainly to parrot breeding.
During the reconstruction, the pavilion was closed to the visitors
and all the birds were moved to either other areas within our gardens or other breeding facilities. The first major change was the
reduction in the number of exhibitions for visitors. This was due to
the lack of space where breeders could, for example, wean litters.
That is why the original passage for visitors was shortened and
the last four expositions were changed into a breeding facility,
where the visitors have no access.
The original lining of the floors and walls with tiles was replaced
by newly built artificial rock with artificial plants. The front of the
exposition was a glass window to which the birds often stumbled.
Therefore, it was replaced during the reconstruction by very solid
and high quality stainless steel nets. Throughout this area, heating
and lighting of the individual expositions have also been improved.
We have managed a great deal of this reconstruction by our
own staff thanks to the technical department. In addition, there
were also several craftsmen and external companies. After the
reconstruction, six new expositions were newly created in the
pavilion, each of which is designed and tailored precisely for the
bird species that will be kept there. Thanks to the reconstruction,
fewer birds will be kept in the birds‘ pavilion, but on the other hand
the birds now have much more space that are fully adapted to
individual requirements within their species.
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útulek

Oproti loňskému roku opět mírně poklesl počet přijatých psů.
V roce 2018 jsme přijali 223 psů. Původním majitelům se vrátilo
75 psů, 137 našlo nový domov a čtyři byli ze zdravotních důvodů
utraceni.
V roce 2018 jsme zkolaudovali nově dostavěnou část útulku,
drobné dodělávky probíhají již za provozu.
Pátý ročník akce Psí odpoledne se letos konal 28. září. I přes
sváteční termín si do útulku našlo cestu asi 150 návštěvníků, pro
které bylo připraveno několik stanovišť. Mohli si prohlédnout psí
hlavolamy, vyzkoušet kvíz nebo uplést psí hračku a samozřejmě
také nahlédnout do útulku. Odpoledne zpestřily také ukázky
psích sportů a výcviku.
Posledních pár dní před Vánocemi probíhal již devátý ročník
akce Vánoce pro psí kamarády. Do vánočně vyzdobeného útulku
přicházeli lidé, kteří chtěli podpořit opuštěné pejsky a přinesli
jim ať už finanční, tak i materiální dary v podobě dek, vodítek,
obojků, hraček či krmiva. Všem lidem, kteří nás podpořili během
této akce či v průběhu roku, patří náš velký dík.
Děkujeme také našim dobrovolníkům, kteří i v letošním roce
zajišťovali našim čtyřnohým klientům pravidelné procházky.
Veterinární péči v útulku zajišťují MVDr. Kateřina Jedličková
a nově MVDr. Jana Neugebauerová.

Výroba hraček pro psy během Psího odpoledne
Ukázka psího výcviku
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Útulek
pro psy
Dog shelter

Bc. Šárka Krakovská, vedoucí útulku

Compared to the last year, the number of dogs accepted to the
facility slightly decreased again. In 2018, we accepted 223 dogs.
75 dogs were returned to their owners, 137 found a new home
and four were put down for health reasons.
In 2018, we approved the newly completed part of the shelter,
minor finishing works are still in progress.
The fifth year of the Dog Afternoon event took place on September 28th. In spite of the fact the day was a bank holiday, some
150 visitors found their way to the shelter.
The last few days before Christmas there was the ninth year
of Christmas for Dog Friends. People who wanted to support
abandoned dogs came to the Christmas-decorated shelter. Our
big thanks go to all the people who supported us during this event
or throughout the whole year.
Veterinary care in the shelter is provided by Kateřina Jedličková,
DVM, and newly Jana Neugebauerová, DVM.
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