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SLOVO
ředitele

Vážení přátelé,
na uplynulý rok 2021 by většina z nás nejraději zapomněla.
Bohužel, zapomenout nejde a já věřím, že i proto se tento rok
stane obrovským mementem. Již zkraje roku něco viselo ve
vzduchu, nikdo však netušil, že to bude zdrcující řádění tornáda
nepředstavitelné síly.
Proto bude letošní rekapitulace lehce zahalena smutkem,
z něhož se ale snad rodí nový „Fénix“ v podobě krásnější zoo.
V tom velkém smutku a sčítání škod se projevila neskutečná síla
sounáležitosti, za kterou jsme nesmírně vděční. Přicházela slova
podpory, ruce ochotné pomáhat a přinášet morální sílu. Je neskutečně těžké najít vhodná slova, která by dokázala plnohodnotně
vystihnout, jak si této pomoci vážíme.
Obraz, který se mi naskytl ještě ten večer po řádění tornáda,
připomínal vzdáleně zánik Pompejí. To jsem netušil, jaký věrný
obraz zmiňované zkázy se mi naskytne druhý den ráno. Spadené
stromy, staletí velikáni, smutně ležely s obnaženými kořeny. Do
toho tisíce kusů stavební suti, plechů a železa, tříšť stavebních
buněk a karoserií aut, poválené či chybějící ploty. Přes tu spoušť
a obrovský šok se celý kolektiv zoologické zahrady postavil problému přesně tak, jak bych to očekával od každého, komu na své
práci, ale především na svém poslání, nesmírně záleží. Všichni se
chopili nářadí a dělali vše, nač jim síly stačily. A přicházely desítky
dalších. Malé děti, maminky, babičky i tatínci hrabali listí z hromad spadených stromů, nosili v rukou větve i kusy cihel. Zkrátka
uklízeli, co bylo potřeba. A to jen proto, že mají naši zoo v srdci
a rádi se sem vracejí. Obrovskou pomocí nám pak byla odborná
a plně profesionální pomoc hasičů, policie, ale i pracantů, kteří ve
výškách ořezávali větve a kontrolovali každý poškozený strom.
Také oni si zaslouží obrovské poděkování a úctu, jež slovy nejde
vyjádřit. V neposlední řadě nám samozřejmě pomohli všichni
ti, kteří přispěli jakoukoli finanční částkou na nákup materiálů
a strojů, ale i na opravu poškozených objektů. Finanční pomoc
byla obrovská a my díky ní dnes připravujeme výstavbu nového
útulku v hodnotě téměř 10 milionů korun, dále pak výstavbu
nových akvárií v hodnotě přes 25 milionů korun a další menší
opravy, které jsou nezbytné pro bezpečné fungování zoologické
zahrady. To vše díky fantastické podpoře tisíců dárců, sponzorů,
nadšenců i vedení města Hodonína.
Hodonínská zoologická zahrada žila na druhé straně i svým
běžným životem. Jelikož zvířata berou přírodní síly trochu jinak
než člověk, jsou schopna se přizpůsobit mnohem rychleji, neboť
na prvním místě stojí především přežití druhu. I z toho důvodu
můžeme s hrdostí prohlásit, že se nám povedlo několik úspěchů
v podobě historických odchovů. Největší radost máme z mláděte
zoborožce šedolícího, arassariho hnědouchého i nanduů pampových. Rodila se ale i další mláďata, například u silně kriticky
ohrožených antilop oryxů arabských či vlka hřivnatého. Přes výše
popsanou spoušť v podobě červnového tornáda všechna tahle
hodonínská mláďata přežila. A nejen to. Všechna zvířata byla

v době tornáda v bezpečí svých ubikací a žádné z nich neutrpělo
traumata, ze kterých bychom je museli následně léčit. To je také
velký úspěch, za který bych chtěl poděkovat všem našim duchapřítomným chovatelům a ošetřovatelům.
Závěrem musím konstatovat, že za celý rok 2021, i přes uzavření kvůli koronavirové pandemii a řádění tornáda, jsme dosáhli
velmi slušné návštěvnosti, a to necelých 114 tisíc návštěvníků.
Nebýt omezení provozu v měsíci červenci bychom jistě atakovali
na počet návštěvníků kolem 160 tisíc. Nehledě na těžkou sezónu
jsme nabídli jak návštěvníkům zoo, tak i kolemjdoucím mířícím
do blízké hodonínské Dúbravy prostory nového gastroprovozu.
Za zmínku rozhodně stojí i to, že jsme díky návštěvníkům vybrali
částku přesahující 110 tisíc korun na podporu projektů ochrany
tygrů, outloňů a nosorožců, které nejen pomohou, ale budou
i reprezentovat dobré jméno Hodonína ve světě.
Držte nám prosím palce i v následujících letech. Zoo Hodonín
je krásné místo k odpočinku, aktivnímu trávení volného času i pasivnímu vzdělávání. Ale především je to místo, kde se scházejí
generace a vznikají zde nezapomenutelné zážitky na celý život.
Mgr. Martin Krug

Příjezdová cesta do zoo den po zásahu tornádem
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Dear friends,
most of us would like to forget the year 2021. But, unfortunately,
we can't forget, and I believe this year will serve as a significant
memento. Already at the beginning of this year, something hung
in the air, but no one expected it to be a crushing tornado of
unimaginable force.
Therefore, this year's recap will be slightly shrouded in sadness,
from which a new rising "Phoenix" in the form of a more beautiful
zoo will emerge. Amid great sorrow and the counting of losses,
the unreal power of belonging is something for which we are
eternally grateful. Words of encouragement came, as did hands
eager to assist and provide moral support. It's tough to find the
right words to capture how much we appreciate your help truly.

The image that evening after the tornado reminded me of
Pompeii's extinction. I had no idea how accurate a picture of
the devastation I would get the following morning. Fallen trees,
centuries-old giants, lay sadly with their roots exposed. There
are also thousands of construction debris, sheets of metal, iron,
building fragments, damaged cars, and broken or missing fences.
Yet, despite the havoc and big shock, the entire zoo staff handled
the situation exactly as I would expect from anyone who values
their work. Everybody grabbed tools and did everything they

could within their power. And there were dozens more on their
way. Small children, mothers, grandmothers, and fathers raked
leaves from piles of fallen trees, and they carried branches and
pieces of bricks in their hands. In short, they cleared what was
needed. And it's all because they adore our zoo and like returning
here time and again. Professional assistance from firefighters,
police, and workers who trimmed high-up branches and inspected
each damaged tree was enormously helpful. They, too, deserve
a heartfelt thank you and respect that words cannot express. Last
but not least, we are grateful to everyone who contributed any
financial amount towards the purchase of materials, machinery,
and the repair of damaged structures. Financial assistance was
enormous. As a result, we are now planning the construction of
a new dog shelter worth nearly 10 million Czech Crowns, new
aquariums worth more than 25 million Czech Crowns, and other
minor repairs required for the safe operation of our zoo. All thanks
to the incredible generosity of thousands of donors, sponsors,
supporters, and the Hodonín city government.
Hodonín Zoo, on the other hand, went about its daily business.
Since animals perceive natural forces differently than humans,
they can adapt much faster, putting the species' survival first.
For this reason, we can proudly say we have achieved several
successes in the form of historical breeding. We get the most joy
from young silvery-cheeked hornbill, chestnut-eared aracari,
and American rhea chicks. In addition, other animals were born,
including the critically endangered Arabian oryx and the maned
wolf. Despite the natural disaster mentioned above in the form of
a June tornado, all of Hodonín's newborn animals survived. At
the time of the tornado, all animals were safe, and none of them
suffered trauma which we would have to treat later. All of this is
due to our hardworking zookeepers, to whom I am grateful.
In conclusion, I must say that for the whole of 2021, despite
the closure due to coronavirus pandemic and tornado disaster,
we have achieved a very decent attendance, a little less than
114 thousand visitors. We would have undoubtedly attained
around 160 thousand visitors had it not been for the traffic
restriction in July. Nevertheless, despite the difficult season, we
offered visitors to the zoo and passers-by heading to the nearby
Hodonín Dúbrava refreshments at our new gastro location.
Thanks to visitors, it is also worth mentioning we have collected
an amount exceeding 110 thousand Czech Crowns to support
projects for the protection of tigers, slow lorises, and rhinos. Not
only will the financial assistance be beneficial, but it will also carry
Hodonín's good name around the world.
Please keep your fingers crossed for us in the coming years.
Zoo Hodonín is a beautiful place for relaxation, active leisure, and
education. But, above all, it's a place where generations gather
and unforgettable lifelong memories are made.
Mgr. Martin Krug

Vstup do zoo den po zásahu tornádem
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Liebe Leserinnen und Leser,
die meisten von uns würden das vergangene Jahr 2021 am
liebsten vergessen. Leider kann man es nicht und ich glaube,
dass dies einer der Gründe ist, warum dieses Jahr uns allen als
großes Mahnzeichen in Erinnerung bleibt. Schon Anfang des
Jahres schwebte etwas in der Luft, aber niemand wusste, dass es
ein überwältigender Tornado von unvorstellbarer Kraft sein wird.
Daher wird die diesjährige Zusammenfassung leicht von
Trauer umhüllt, aus der vielleicht ein neuer "Phönix" in Form eines
schöneren Zoos erstehen wird. In dieser schwierigen Situation
manifestierte sich die unglaubliche Kraft der Zugehörigkeit, wofür
wir sehr dankbar sind. Es kamen Worte der Unterstützung, Hände,
die bereit waren zu helfen und moralische Stärke zu bringen. Es
ist unglaublich schwierig, passende Worte zu finden, die voll und
ganz erfassen können, wie hoch wir diese Hilfe schätzen.
Das Bild, das mir in der Nacht, nachdem der Tornado gewütet
hatte, in den Sinn kam, ähnelte entfernt dem Untergang von Pompeji.
Ich hatte keine Ahnung, was für ein wahres Bild der Verwüstung
am nächsten Morgen zu mir kommen würde. Die umgestürzten
Bäume, Jahrhunderte alte Riesen, lagen traurig mit ihren nach oben
ragenden Wurzeln da. Dazu tausende Bauschuttstücke, Bleche
und Eisen, Splitter von Baustellencontainern und Autokarosserien,
eingerollte oder fehlende Zäune. Trotz des Auslösers und des
großen Schocks stellte sich das gesamte Zoo-Team dem Problem
so, wie ich es von jedem erwarten würde, der sich sehr um
seine Arbeit, noch besser, um seine Mission kümmert. Sie alle
schnappten sich Werkzeuge und gaben ihr Bestes. Und Dutzende
weitere kamen. Mütter, Kleinkinder, Großmütter und Väter, alle
harkten Blätter von umgestürzten Bäumen und trugen Zweige und
Ziegelstücke in den Händen. Kurz gesagt, sie räumten auf, was
nötig war. Und das nur, weil sie unseren Zoo ins Herz geschlossen
haben und gerne wieder hierher kommen. Unglaublich große
Hilfe wurde von professionellen Einsatztruppen der Feuerwehr,
Polizei, aber auch Arboristen, die in der Höhe die Äste kürzten und
jeden beschädigten Baum inspiziert haben. Auch ihnen gebührt
großer Dank und Respekt, der nicht in Worte zu fassen ist. Nicht
zuletzt halfen uns alle, die einen finanziellen Betrag für den Kauf
von Material und Maschinen, aber auch für die Instandsetzung
beschädigter Gebäude beisteuerten. Die finanzielle Hilfe war
enorm und dank ihr bereiten wir derzeit den Bau eines neuen
Tierheims im Wert von fast 10 Millionen Kronen sowie den Bau
neuer Aquarien im Wert von über 25 Millionen Kronen und andere
kleinere Reparaturen vor, die für den sicheren Betrieb notwendig
sind. All dies dank der unglaublich großzügigen Unterstützung
von Tausenden von Spendern, Sponsoren, Enthusiasten und der
Verwaltung der Stadt Hodonín.
Andererseits setzte der Zoo von Hodonín auch seinen üblichen
Alltagleben fort. Da Tiere die Naturgewalten etwas anders
aufnehmen als Menschen, können sie sich viel schneller anpassen,
weil das Überleben der Art an erster Stelle steht. Aus diesem

Grund können wir mit Stolz sagen, dass wir einige Erfolge in Form
historischer Würfe erzielen konnten. Am glücklichsten sind wir mit
dem jungen Grauhornvogel, Braunohrhornvogel und PampasNanda. Auch andere Jungtiere wurden geboren, zum Beispiel bei
der vom Aussterben bedrohten Arabischen Oryx-Antilope oder
dem Mähnenwolf. Trotz der oben beschriebenen Verwüstung
durch den Juni-Tornado überlebten alle diese Jungtiere. Und
nicht nur das. Alle Tiere waren während des Tornados sicher in
ihren Quartieren, und keines von ihnen erlitt Traumata, die wir
behandeln müssten. Auch das ist ein toller Erfolg, für den ich
mich bei all unseren geistesgegenwertigen Züchtern und Pflegern
bedanken möchte.
Abschließend muss ich sagen, dass wir für das gesamte Jahr
2021 trotz der Schließung wegen der Coronavirus-Pandemie
und den materiellen Schäden nach dem Tornado eine sehr
ordentliche Besucherzahl von fast 114.000 Besuchern erreicht
haben. Ohne Betriebseinschränkungen im Juli hätten wir sicherlich
die 160.000 Besucherzahlgrenze erreicht. Trotz der schwierigen
Umstände haben wir den Zoobesuchern sowie Passanten, die
ins nahe gelegene Dúbrava unterwegs waren, Dienstleistungen
einer neuen gastronomischen Einrichtung angeboten. Es ist
auch zu erwähnen, dass wir im Rahmen einer Spendenaktion
von unseren Besuchern einen finanziellen Betrag von mehr als
110.000 Kronen gesammelt haben. Durch diese Spende werden
nicht nur Projekte zum Schutz von Tigern, Seeschwalben und
Nashörnern unterstützt, sondern auch der gute Ruf der Stadt
Hodonín in der Welt verbreitet.
Abschließend möchte ich Sie, unsere Besucher, Fans und Partner
bitten, dass Sie uns die Daumen für die kommenden Jahre drücken.
Der Zoo von Hodonín ist ein schöner Ort für Entspannung, aktive
Bildung und Erholung. Vor allem ist es aber ein Ort, an dem sich
Generationen treffen und wo unvergessliche Erlebnisse entstehen.
Mit freundlichen Grüßen,
Mag. Martin Krug

Do úklidu následků tornáda se zapojil
celý kolektiv zoo
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chovatelská

ČINNOST

ING. LENKA ŠTURSOVÁ, ZOOLOŽKA
BC. JIŘÍ INGR, ZOOTECHNIK

K 31. 12. 2021 chovala Zoo Hodonín
380 kusů zvířat ve 105 druzích. Nejvíce
druhy i kusy jsou zastoupeni ptáci, dále
savci, bezobratlí a plazi. Ryby a paryby
z důvodu uzavření pavilonu akvárií po
tornádu k tomuto datu nechováme žádné.

SAVCI

Vzhledem k věku a doporučení koordinátora nemnožit naše
tygry ussurijské (Panthera tigris altaica), jsme u samce přistoupili
k vasektomii. Poté jsme chovný pár opět spojili v prostorách nového šelmince.
Klokani rudokrcí (Macropus rufogriseus) i klokani obrovští
(Macropus giganteus) odchovali po dvou mláďatech. V obou
případech se jednalo o samce a samici. Obě mladé samice se
ještě v roce 2021 přesunuly do jiných zoo. Stádo zeber Chapmannových (Equus quagga chapmanni) plánujeme zredukovat na
chovného hřebce a dvě klisny s hříbaty. Ze zdravotních důvodů
jsme museli nahradit u surikat starého samce novým ze Zoo Hluboká. U vlků hřivnatých jsme ponechali mladého samce, koncem
roku jsme ale bohužel přišli o chovnou samici.

Ani ne týden poté, co se Hodonínem prohnalo tornádo, se u gibonů lar (Hylobates lar) narodilo mládě. I tentokrát se jednalo
o samici. Byli jsme překvapeni, jak brzy se do péče o mládě
zapojila starší sestra. U adaxů (Addax nasomaculatus) se nám
podařil odchov dvou mláďat. Jedná se o samici a samce. Bohužel
uhynula samice antilopy losí (Taurotragus oryx). Koncem roku
jsme se dočkali mláďat u přímorožců arabských (Oryx leucoryx).
Narodily se dvě samičky.
V rámci výpomoci kolegům ze Zoo Zlín jsme koncem roku přijali
do dočasné deponace jejich jaguára (Panthera onca). Bude zde
do doby, než ve Zlíně dokončí novou expozici pro tento druh. Čtyři
lvíčata (Panthera leo krugeri) z roku 2020 již dorostla a začínáme
jim hledat nové domovy.

Vzhledem k připravované přestavbě zoo jsme zredukovali
stádo sitatung západoafrických (Tragelaphus spekii gratus)
na chovného samce a dvě samice. Množství přírůstků jsme
zaznamenali u našich koz a ovcí, které si mohou návštěvníci
pohladit a nakrmit.
Od září jsme poskytli azyl skupině tří šimpanzů ze Zoo Brno,
která k nám byla dočasně umístěna z důvodu rekonstrukce tamního
zázemí. Jedná se o samce a dvě samice. Původně měli obývat
prostor bývalého medvědince mimo pavilon opic. Nakonec jsme
zvířata ubytovali vedle naší skupiny kvůli snadnější manipulaci.
Tlupy na sebe reagují, ale vzájemně se neohrožují.

Mládě přímorožce arabského (Oryx leucoryx)
Klokan rudokrký (Macropus rufogriseus)
Mládě adaxe (Addax nasomaculatus)
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PTÁCI

Rok 2021 byl pro nás velmi úspěšný v historických prvoodchovech,
kterých bylo celkem pět – sojkovec popelavý (Ianthocincla cineraceus), arassari hnědouchý (Pteroglossus castanotis), zoborožec
šedolící (Ceratogymna brevis), poštolka jižní (Falco naumanni)
a nandu pampový (Rhea americana).

počtu 23 mláďat. Všechna tato odchovaná mláďata byla postupně převezena do Záchranné stanice v Bartošovicích na Moravě,
kde je čekala několikatýdenní příprava na samotné vypuštění.
Ze sov jsme stejně jako v předešlém roce úspěšně odchovali
puštíky brýlaté (Pulsatrix perspicillata) a výry velké (Bubo bubo).
Z ostatních úspěšných odchovů v tomto roce můžeme zmínit
papouška nádherného (Polytelis swainsonii), satyra Temminckova
(Tragopan temminckii) nebo traváčka modrohlavého (Neophema
splendida).
V naší zahradě se již několik let také věnujeme chovu vzácných
sojkovců a timálií a snažíme se v rámci možností neustále chov
rozšiřovat. V letošním roce se nám podařilo úspěšně odchovat
jeden druh sojkovce, a to sojkovce popelavého (Ianthocincla
cineraceus) – 3 mláďata. Všechna mláďata byla v naší zahradě
ponechána jako chovatelská rezerva.
V rámci dlouhodobé koncepce chovu ptáků jsme byli také
nuceni chov některých druhů ukončit. Jednalo se o husičku vdovku (Dendrocygna viduata), leskoptev purpurovou (Lamprotornis
purpureus), turaka chocholatého (Tauraco persa), papouška
kouřového (Polytelis anthopeplus), hýla obecného (Pyrrhula
pyrrhula), holuba chocholatého (Ocyphaps lophotes) a sovici
sněžní (Nyctea scandiaca).
V následujících letech budeme v chovu ptáků nadále pokračovat v dopárování lichých jedinců, v rozšiřování chovných skupin
a dalším rozvoji chovu ptáků v rámci naší dlouhodobé koncepce.

OBOJŽIVELNÍCI

V expozicí vzdělávacího centra jsou k vidění nové druhy obojživelníků. Jedná se o pralesničku azurovou (Dendrobates azureus)
a pralesničku harlekýn (Dendrobates leucomelas). Bohužel tyto

U vzácných druhů sov, které chováme pro účely vypouštění do
volné přírody, jsme měli také velmi úspěšnou hnízdní sezónu, kdy
jsme odchovali sýčky obecné (Athene noctua), sovy pálené (Tyto
alba) a puštíka bělavého (Strix uralensis macroura) v celkovém

Traváček modrohlavý (Neophema splendida)
Mládě výra velkého (Bubo bubo)
Pralesnička harlekýn (Dendrobates leucomelas)

12

JAHRESBERICHT 2021 ANNUAL REPORT 2021 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2021

nové druhy nesplnily zcela naše očekávání, takže v příštím roce
provedeme změny. U pralesniček pruhovaných (Phyllobates
vittatus) jsme zaznamenali pár snůšek. Zvířata jsou však ještě
mladá a snůšky byly neoplozené. Věříme ale, že v dalších letech
se můžeme dočkat i vlastního odchovu.
Kvůli nutnému vystěhování pavilonu akvárií jsme museli ukončit
chov několika druhů, konkrétně létavky listové (Polypedates dennysii), rosnice sinné (Pelodryas caerulea), rosniček včelích (Phrynohyas resinifictrix) a žebrovníka Waltlova (Pleurodeles waltl).

PLAZI

I v letošním roce jsme pokračovali v úspěšných odchovech
chameleonů jemenských (Chamaeleo calyptratus). Vyměnili
jsme chovného samce a rozšířili stávající skupinu samic o vlastní
odchovy. Doufáme, že i v následujícím roce budeme pokračovat
v rozmnožování tohoto druhu.

RYBY

V dubnu jsme oživili nádrže několika mořskými živočichy. Z ryb
to byli Plectorhinchus diagrammus, bodlok (Acanthurus tennentii),
bodlok dvouskvrnný (Ctenochaetus binotatus), bodlok fialový
(Zebrasoma xanthurum), bodlok pestrý (Paracanthurus hepatus),
bodlok skvrnohlavý (Acanthurus maculiceps), chrochtal klipkovitý
(Plectorhinchus chaetodontoides). Poté ale došlo k nepředvídatelné události, kdy část naší zoo zasáhlo 24. 6. večer tornádo a spolu
s ním i vydatná bouřka. Museli jsme se okamžitě vypořádat s výpadkem elektrického proudu a přerušeným vodovodním potrubím
poškozeným vyvráceným stromem. I když to zprvu nevypadalo
tak zle, po podrobnější prohlídce bylo zjištěno narušení statiky
budovy a pavilon byl následně veřejnosti uzavřen. Následovaly
přípravy na velké stěhování. V nádrži žraloků jsme nejdříve rozebrali a odstranili korálový útes a po usazení nečistot se odlovily
ryby. Přestěhování žraloka a několika set mořských živočichů
předcházelo mnoho telefonátů, schůzek a důkladných příprav.
V den „D“ se v zoo shromáždili kolegové z několika zahrad
a spřátelených organizací, kteří nám pomáhali s odlovem, transportem, ale i umístěním živočichů. Žraloka si odvezli kolegové ze
Zoo Olomouc a ostatní živočichy si rozebrali kolegové ze Safari
parku Dvůr Králové, Zoo Brno a firmy Moia, která dlouhodobě
prováděla pravidelný servis nádrže. Sladkovodní živočichové
putovali také do Zoo Ostrava, Zoo Bojnice a k soukromým chovatelům. Jejich odsun probíhal postupně a po několika měsících
byla evakuace pavilonu hotová. Pro chovatele to bylo velmi
náročné období, neboť se během krátké doby museli rozloučit
s živočichy, o které dlouhá léta pečovali. Akvaristika má v Zoo
Hodonín mnoho příznivců, proto všichni doufáme, že se k chovu
akvarijních živočichů vrátíme v novém pavilonu.

PARYBY

Evakuace z poškozeného pavilonu se týkala také paryb. Obě
zvířata jsme přemístili do jiných zoologických zahrad. Samce
trnuchy skvrnité (Potamotrygon motoro) je možné spatřit v Zoo
Bojnice a samici žraloka černoploutvého (Carcharhinus melanopterus) pak v Zoo Olomouc. Zvířata jsou v pořádku a již si zvykla
na nové domovy.

Od soukromého chovatele jsme dostali samici želvy uhlířské
(Chelonoidis carbonaria). Nyní chováme pár.
Ukončili jsme chov teju žakruarú (Tupinambis teguixin). Stará
samice měla zdravotní problémy a její stav se stále zhoršoval,
proto jsme přistoupili k eutanázii.
Samice kajmánka trpasličího (Paleosuchus palpebrosus) byla
koncem roku přemístěna do deponace jako poslední zvíře z pavilonu akvárií. S rušením tohoto pavilonu souvisí ukončení chovu
i dalších druhů želv, a to želvy trojkýlné (Chinemys reevesii),
dlouhokrčky drsné (Macrochelodina rugosa) a klapavky malé
(Sternotherus minor).

BEZOBRATLÍ

Strašilky ďábelské (Peruphasma schultei) a strašilky australské
(Extatosoma tiaratum) se nám daří úspěšně množit. Návštěvníci
si je mohou prohlédnout spolu s pakobylkami rohatými (Baculum
extradentatum) a dvěma druhy sklípkanů v expozicích vzdělávacího centra. Pokračujeme v chovu včely medonosné (Apis mellifera),
máme stále tři včelstva. V dubnu jsme doplnili několik mořských
živočichů pro oživení nádrží, z bezobratlých to byly hvězdice
Echinaster luzonicus, Fromia sp., kreveta pruhovaná (Lysmata amboinensis), bohužel do konce roku jsme je spolu se všemi ostatními
vodními bezobratlými museli přemístit do jiných zoo.

Mládě chameleona jemenského (Chamaeleo calyptratus)
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B R E E D I N G

A C T I V I T I E S

As of 12.31.2021, Hodonín Zoo kept 380 animals in 105 species.
The numbers represent mainly birds, mammals, invertebrates, and
reptiles. Unfortunately, we no longer keep fish and cartilaginous
fishes due to the closing of the aquarium pavilion following
a tornado.

With the help of our colleagues from the Zlín Zoo, we
temporarily accepted into our care at the end of the year a jaguar
(Panthera onca). Additionally, four lion cubs (Panthera leo krugeri)
born in 2020 have already reached adulthood, and we have
begun to look for new homes.
Due to age and the coordinator's recommendations, the male
Ussuri tiger (Panthera tigris altaica) had a vasectomy; therefore,
we no longer breed them. Afterward, we reunited the breeding
pair in the new big cat pavilion.

The red-necked wallaby (Macropus rufogriseus) and the
eastern grey kangaroo (Macropus giganteus) had two offsprings
each. They were male and female in both cases. In 2021, both
relocated to other zoos. The Chapman's zebra herd (Equus
quagga chapmanni) will be reduced to a breeding stallion and
two mares with foals. Due to medical reasons, we replaced the old
male meerkat with a new one from Hluboká Zoo. Unfortunately,
as for the maned wolves, we lost the breeding female at the end
of the year but kept a young male.
Because of the upcoming reconstruction of the zoo, we have
reduced the West African Sitatunga (Tragelaphus spekii gratus)
herd to one breeding stallion and two mares. Our goat and sheep
exhibit has seen a large number of offspring additions.
Since September, we have granted asylum to a group of three
chimpanzees from Brno Zoo. They are here temporarily because
their indoor exhibit is rebuilding. There is one male and two
females in this group.

MAMMALS

Not even a week after a tornado swept through Hodonín, lar
gibbon (Hylobates lar) gave birth to an infant. Again, it was
a female. For the white antelope (Addax nasomaculatus), we bred
two calves, one female and one male. Unfortunately, a female
common eland (Taurotragus oryx) has died. Arabian oryx gave
birth to two calves, both of which are females.

BIRDS

We had a very successful year in 2021 in terms of historical firsttime breeding, with five in total. They include the moustached
laughingthrush (Ianthocincla cineraceus), chestnut-eared aracari
(Pteroglossus castanotis), silvery-cheeked hornbill (Ceratogymna

Klokan obrovský (Macropus giganteus)
Mláďata gibona lar (Hylobates lar) – odrostlé mládě z roku 2019
a mladší z roku 2021
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brevis), lesser kestrel (Falco naumanni), and greater rhea (Rhea
americana).
The rare species of owls we keep for release into the wild had
a very successful nesting season, breeding little owls (Athene
noctua), common barn owls (Tyto alba), and Ural owls (Strix
uralensis macroura); adding a total of 23 owlets.
As in the previous year, we successfully bred spectacled owls
(Pulsatrix perspicillata) and Eurasian eagle-owls (Bubo bubo).
Of the other successful breedings this year, we can mention
the superb parrot (Polytelis swainsonii), Temminck's tragopan
(Tragopan temminckii), or scarlet-chested parrot (Neophema
splendida).
Additionally, we successfully bred one jay species, the
moustached laughingthrush (Ianthocincla cineraceus), totaling
three young. We kept all the chicks in our garden for future
breeding purposes.
As part of the long-term concept of bird breeding, we stopped
breeding certain species, including the white-faced whistling duck
(Dendrocygna viduata), purple starling (Lamprotornis purpureus),
green lourie (Tauraco persa), regent parrot (Polytelis anthopeplus),
Eurasian bullfinch (Pyrrhula pyrrhula), crested pigeon (Ocyphaps
lophotes), and the snowy owl (Nyctea scandiaca).

(Pelodryas caerulea), Mission golden-eyed tree frog (Phrynohyas
resinifictrix), and the Iberian ribbed newt (Pleurodeles waltl).

FISH

In April, we revived the aquarium with several new sea creatures.
Of the fish, they were the striped sweetlips (Plectorhinchus
diagrammus), doubleband surgeonfish (Acanthurus tennentii),
twospot surgeonfish (Ctenochaetus binotatus), yellow tang
(Zebrasoma xanthurum), blue tang (Paracanthurus hepatus),
white-freckled surgeonfish (Acanthurus maculiceps), and the
harlequin sweetlips (Plectorhinchus chaetodontoides). But then
an unpredictable event occurred on the evening of June 24th.
A tornado, along with strong thunderstorms, hit part of our
zoo. After a detailed inspection, structural damage was too
significant, and the pavilion had to be closed to the public.
So preparation for a big move followed. Our colleagues from
Olomouc Zoo took the shark, and the remaining animals traveled
to Safari Park Dvr Králové, Zoo Brno, and Moia. Finally, we
transported the remaining freshwater fish to Ostrava Zoo, Bojnice
Zoo, and private breeders.

CARTIL AGINOUS FISHES

The relocation from the damaged pavilion also involved
cartilaginous fish. You can now see the male peacock-eye stingray
(Potamotrygon motoro) in the Bojnice Zoo and the female blacktip
reef shark (Carcharhinus melanopterus) in the Olomouc Zoo.

REPTILES

This year, we successfully bred veiled chameleons (Chamaeleo
calyptratus). We replaced the breeding male and expanded the
existing females from our breeding.
We stopped breeding gold tegu (Tupinambis teguixin).
In addition, a female Cuvier's dwarf caiman (Paleosuchus
palpebrosus) was transferred to a new exhibit at the end of the
year as the last specimen from the aquarium pavilion. The closure
of this pavilion has ceased the breeding of other species of turtles,
including the Chinese pond turtle (Chinemys reevesii), northern
snake-necked turtle (Macrochelodina rugosa), and loggerhead
musk turtle (Sternotherus minor).

AMPHIBIANS

The education center's exposition features new amphibian species,
including the blue poison dart frog (Dendrobates azureus) and
yellow-banded poison dart frog (Dendrobates leucomelas).
Unfortunately, these new species did not completely meet our
expectations, so we will make changes next year.
Due to the necessary closure of the aquarium pavilion,
we had to stop breeding several species, specifically the
Blanford's whipping frog (Polypedates dennysii), White's tree frog

INVERTEBRATES

Devil's scarecrow (Peruphasma schultei) and Australian scarecrow
(Extatosoma tiaratum) continue breeding successfully. Visitors
can see them together with Vietnamese walking stick (Baculum
extradentatum) and two tarantulas species in the education
center's expositions.
We continuously breed western honey bees (Apis mellifera);
we still have three hives.
The rest of the aquatic invertebrates had to be relocated to
other zoos.

Papoušek nádherný (Polytelis swainsonii)
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T I E R Z U C H T T Ä T I G K E I T

Zum 31. Dezember 2021 züchtete der Zoo Hodonín 380 Tiere in
105 Arten. Die häufigsten Tierarten mit größter Stückzahl stellen
Vögel dar, gefolgt von Säugetieren, Wirbellosen und Reptilien.
Wir halten aufgrund der Schließung des Aquarienpavillons
nach dem Tornado bis zu diesem Datum keine Fische oder
Knorpelfische.

SÄUGETIERE

Weniger als eine Woche, nachdem der Tornado durch Hodonín
fegte, wurde ein Baby-Gibbon (Hylobates lar) geboren. Auch
diesmal war es ein Weibchen. Beim Adax (Addax nasomaculatus)
ist es uns gelungen, zwei Jungtiere aufzuziehen. Das sind
Weibchen und Männchen. Leider ist die weibliche Elchantilope
(Taurotragus oryx) gestorben. Arabische Nashörner brachten
zwei Junge zur Welt, beides Weibchen.

Im Rahmen der Hilfeleistung für die Kollegen des Zoos Zlín
haben wir ihren Jaguar (Panthera onca) Ende des Jahres zur
vorübergehenden Betreuung übernommen. Vier Löwenbabys
(Panthera leo krugeri) sind 2020 bereits groß gewachsen und
wir beginnen, ein neues Zuhause für sie zu suchen.
Aufgrund der Empfehlung des Koordinators, unsere Ussuri-Tiger
(Panthera tigris altaica) aus Altersgründen nicht weiter zu züchten,
haben wir beim Männchen eine Vasektomie vorgenommen. Dann
haben wir das Zuchtpaar im neuen Raubtierbereich wieder vereint.
Rothalskängurus (Macropus rufogriseus) und Riesenkängurus
(Macropus giganteus) brachten jeweils zwei Junge zur Welt. In
beiden Fällen waren sie männlich und weiblich. Beide jungen
Weibchen zogen 2021 in andere Zoos um. Wir planen, die
Herde der Chapmann-Zebras (Equus quagga chapmanni) auf
einen Zuchthengst und zwei Stuten mit Fohlen zu reduzieren.
Aus gesundheitlichen Gründen mussten wir das alte männliche

Erdmännchen durch ein neues aus dem Zoo Hluboká ersetzen.
Wir haben ein junges Männchen bei den Wölfen bewahrt, leider
haben wir Ende des Jahres ein Zuchtweibchen verloren.
Aufgrund des geplanten Umbaus des Zoos haben wir die
Herde der westafrikanischen Sumpfantilopen (Tragelaphus spekii
gratus) auf ein Zuchtmännchen und zwei Weibchen reduziert.
Wir haben eine Reihe von Zuwächsen bei unseren Ziegen und
Schafen gesehen.
Seit September gewähren wir einer Gruppe von drei
Schimpansen aus dem Brünner Zoo Asyl, die wegen des Umbaus
der örtlichen Einrichtungen vorübergehend bei uns untergebracht
wurden. Es handelt sich um ein Männchen und zwei Weibchen.

VÖGEL

Das Jahr 2021 war für uns bei Erstzuchten sehr erfolgreich;
unsgesamt gab es fünf davon – der Grauhäher (Ianthocincla
cineraceus), der Braunohrarassari (Pteroglossus castanotis), der
Silberwangenhornvogel (Ceratogymna brevis), der Rötelfalke
(Falco naumanni) und der Große Nandu (Rhea americana).

Bei seltenen Eulenarten, die wir für die Auswilderung züchten,
verzeichneten wir eine sehr erfolgreiche Brutsaison. Insgesamt
züchteten wir 23 Jungtiere von Steinkauz (Athene noctua),
Schleiereule (Tyto alba) und Habichtskauz (Strix uralensis
macroura).
Wie im Vorjahr haben wir erfolgreich Brilleneulen (Pulsatrix
perspicillata) und Bartkauze (Bubo bubo) gezüchtet.
Unter anderen erfolgreichen Nachkommen in diesem Jahr
können wir den wunderschönen Papagei (Polytelis swainsonii),
den Temminck-Satyr (Tragopan temminckii) oder den BlaukopfNeophema (Neophema deliciousa) erwähnen.
In diesem Jahr ist es uns gelungen, eine Art der Eichelhäher
erfolgreich zu züchten, nämlich den Grauhäher (Ianthocincla
cineraceus) - 3 Junge. Alle Jungtiere wurden als Zuchtreserve in
unserem Garten belassen.

Šimpanz učenlivý (Pan troglodytes)
Satyr Temminckův (Tragopan temminckii)
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Im Rahmen des langfristigen Konzepts der Vogelzucht waren
wir auch gezwungen, die Zucht einiger Arten einzustellen. Dies
waren die Witwengans (Dendrocygna viduata), der Purpurhabicht
(Lamprotornis purpureus), die Haubentunika (Tauraco persa),
der Rauchpapagei (Polytelis anthopeplus), der gemeine Gimpel
(Pyrrhula pyrrhula), die Haubentaube (Ocypha).

aus dem Dvůr Králové Safari Park, dem Brünner Zoo und der Firma
Moia nahmen die anderen Tiere mit. Süßwassertiere gingen auch
in den Zoo Ostrava, den Zoo Bojnice und zu privaten Züchtern.

AMPHIBIEN

Im Gebëude des Bildungszentrums sind neue Amphibienarten zu
sehen. Dies sind der Blaue Baumsteiger (Dendrobates azureus)
und der Gelbgebänderte Baumsteiger (Dendrobates leucomelas).
Leider haben diese neuen Arten unsere Erwartungen nicht ganz
erfüllt, daher werden wir nächstes Jahr Änderungen vornehmen.
Aufgrund der notwendigen Räumung des Aquarienpavillons
mussten wir die Zucht mehrerer Arten einstellen, nämlich Chinesischer
Flugfrosch (Polypedates dennysi), Korallenfinger-Laubfrosch
(Pelodryas caerulea), Baumhöhlen-Krötenlaubfrosch (Phrynohyas
resinifictrix) und Spanischer Rippenmolch (Pleurodeles waltl).

FISCHE

Im April haben wir die Wasserbecken mit mehreren
Meeresbewohnern wiederbelebt. Es gibt hier die folgenden
Fischarten: Gestreifte Süsslippen (Plectorhinchus diagrammus),
Kreisdorn-Doktorfisch (Acanthurus tennentii), Twospot Surgeonfish
(Ctenochaetus binotatus), Blauer Segelflossendoktor (Zebrasoma
xanthurum), Paletten-Doktorfisch (Paracanthurus hepatus),
Weißgefleckter Doktorfisch (Acanthurus maculiceps) und
Pectorhod. Doch dann ereignete sich ein unvorhersehbares
Ereignis, als am Abend des 24. Juni ein Teil unseres Zoos von
einem Tornado und damit einem schweren Sturm heimgesucht
wurde. Nach einer genaueren Inspektion wurde festgestellt,
dass die Statik des Gebäudes gestört wurde. Der der Pavillon
musste anschließend für die Öffentlichkeit geschlossen werden.
Vorbereitungen für einen großen Umzug haben sofort begonnen.
Kollegen aus dem Zoo Olomouc nahmen den Hai mit und Kollegen

KNORPELFISCHE

Die Räumung des beschädigten Pavillons betraf auch Fische.
Der männliche Buntspecht (Potamotrygon motoro) ist heute im
Zoo Bojnice und der weibliche Schwarzspitzenhai (Carcharhinus
melanopterus) im Zoo Olomouc zu sehen.

REPTILIEN

Auch in diesem Jahr züchten wir erfolgreich Jemenchamäleons
(Chamaeleo calyptratus). Wir ersetzten die Zuchtmännchen und
erweiterten die bestehende Gruppe der Weibchen um eigene
Nachzuchten.
Wir haben die Züchtung von Bänderteju (Tupinambis
teguixin) eingestellt. Ende des Jahres wurde der weibliche
Brauen-Glattstirnkaiman (Paleosuchus palpebrosus) als letztes
Tier im Aquarienpavillon untergebracht. Die Schließung dieses
Pavillons hängt auch mit der Beendigung der Zucht anderer
Schildkrötenarten zusammen, nämlich der Dreihornschildkröte
(Chinemys reevesii), der Rauhalsschildkröte (Macrochelodina
rugosa) und der Kleinen Schildkröte (Sternotherus minor).

WIRBELLOSEN

Es gelingt uns, die Vogelscheuchen Peruphasma schultei und
Extatosoma tiaratum zu vermehren. Besucher können sie
zusammen mit gehörnten Käfern (Baculum extradentatum) und
zwei Arten von Vogelspinnen in dem Ausstellungsbereich des
Schulungszentrums sehen.
Wir züchten weiterhin Honigbienen (Apis mellifera) und haben
weiterhin drei Bienenstöcke.
Andere wirbellose Wassertiere mussten in andere Zoos
umgesiedelt werden.

Interiér pavilonu akvárií před evakuací zvířat
Interiér pavilonu akvárií před evakuací zvířat
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stav
k 1. 1.
2021

narození příchod
Birth
Arrival
Geburt Ankunft

úhyn
odchod
stav
Death Departure k 31. 12.
Tod Gegangen 2021

SAVCI MAMMALIA
adax

Addax nasomaculatus

1.2

1.1

1.0

1.3

0.1

1.2

EEP, ISB, RDB=CR, CITES=I

alpaka

1.3

antilopa jelení

1.0

stav
k 1. 1.
2021

Vicugna pacos
Antilope cervicapra

antilopa losí

Taurotragus oryx

gibon lar

Hylobates lar

jaguár

Panthera onca

jaguár – černá forma
Panthera onca

0.1

ovce domácí – kamerunská

0.5

0.1

0.1

0.5

1.0

ovce domácí – ouessantská

1.5

5.0

5.0

1.5

1.3

ovce domácí – valašská

1.4

1.3

1.3

1.4

0.1

ovce domácí – walliserská

1.1

1.1

2.0

pes domácí

0.1

0.1

1.0

přímorožec arabský

RDB=LC
1.2

0.1

EEP, RDB=EN, CITES=I
0.1
EEP, RDB=NT, CITES=I
1.0

1.0

EEP, RDB=NT, CITES=I

ježek – hybrid

1.0

klokan obrovský

2.2

Atelerix albiventris x algirus
Macropus giganteus

klokan rudokrký

Macropus rufogriseus

1.1

1.1

2.2

ESB, RDB=LC
1.3

1.1

0.2

2.2

RDB=LC

kočka domácí

0.3

kočkodan zelený

2.4

1.3

0.3

0.3

Felis catus

Chlorocebus sabaeus

2.4

RDB=LC

koza domácí
– holandská zakrslá

2.6

koza domácí – kamerunská

3.8

3.8

1.2

3.6

2.8

0.1

4.4

0.6

Capra hircus

králík domácí

Eulemur macaco

lev jihoafrický

Panthera leo krugeri

oryx jihoafrický
Oryx gazella

osel domácí – zakrslý

1.2.1

1.2.1

1.1

1.1

Ovis aries aries
Canis familiaris
Oryx leucoryx

přímorožec beisa
Oryx beisa

rys karpatský

Lynx lynx carpaticus

rys ostrovid
Lynx lynx

sitatunga západoafrická
Tragelaphus spekii gratus

surikata

Suricata suricatta
Pan troglodytes
Saguinus oedipus

4.2

4.2

Saguinus fuscicollis

tygr ussurijský

EEP, ISB, RDB=VU, CITES=I

Panthera tigris altaica

vari červený

RDB=VU
2.0

2.0

Varecia rubra

velbloud dvouhrbý – domácí

RDB=LC
1.0

1.0

osmák degu

RDB=LC

0.3

1.2

1.4

0.2

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

1.0
ESB, RDB=NT

1.0

1.0
ESB, CROH=SOH, RDB=LC

1.0

1.0
ESB, CROH=SOH, RDB=LC
2.4

0.1

1.0

1.2

1.3

1.0

1.1

ESB, RDB=LC
1.1

1.0

RDB=LC
1.3

2.5

1.2

EEP, RDB=EN, CITES=I
1.0

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

4.0

4.0
RDB=LC

1.1

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

3.0

3.0
EEP, ISB, RDB=CR, CITES=I
1.1

1.1

2.1

2.1

Camelus bactrianus

veverka obecná
0.3

1.0

Ovis aries aries

tamarín sedlový

Equus asinus

Octodon degus

Ovis aries aries

tamarín pinčí

Oryctolagus cuniculus v. edulis

lemur černý

Ovis aries aries

šimpanz

Capra hircus

1.2

úhyn
odchod
stav
Death Departure k 31. 12.
Tod Gegangen 2021

1.0

RDB=LC
1.1

narození příchod
Birth
Arrival
Geburt Ankunft

Sciurus vulgaris

vlk hřivnatý

Chrysocyon brachyurus

zebra Chapmanova

Equus quagga chapmanni

CROH=OH, RDB=LC
2.1

2.0

0.1

EEP, ISB, RDB=NT
2.3

0.1

1.1

1.0

1.3

RDB=NT

Mládě zebry Chapmanovy (Equus quagga chapmanni)
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stav
k 1. 1.
2021

PTÁCI AVES
ara kaninda

Ara glaucogularis

arassari hnědouchý
Pteroglossus castanotis

arassari rudokostřecový

Aulacorhynchus haematopygus

banánovec chocholatý
Musophaga rossae

bažant diamantový

Chrysolophus amherstiae

holoubek diamantový

narození příchod
Birth
Arrival
Geburt Ankunft

1.1

1.1

RDB=LC
2.0

hrdlička čínská

Grus japonensis

jeřáb panenský

1.0

1.1.1

Cygnus atratus

ledňák modrokřídlý
Dacelo leachii

ledňák obrovský

Dacelo novaeguineae

majna Rothschildova
Leucopsar rothschildi

1.1

0.0.1

0.0.1

2.1

3.0

1.1

1.2

RDB=NT
1.1

1.1
RDB=LC
0.1

1.0

EEP, RDB=CR, CITES=I

0.1

puštík bělavý
Strix uralensis

puštík bělavý pobaltský
Strix uralensis liturata

puštík brýlatý

RDB=LC
1.1

1.1

Ianthocincla ocellata artemisiae

sojkovec nádherný

Trochalopteron formosum

sojkovec popelavý

Ianthocincla cineraceus

16.15

3.3

0.0.6

0.0.3

0.0.6

3.3

1.0.3

1.0

0.1

EEP, RDB=LC
1.1

1.0

CROH=KOH, RDB=LC
1.0

1.0

CROH=KOH, RDB=LC
2.0

2.0
CROH=KOH, RDB=LC
1.1

1.1

0.0.2

sojkovec lesní

0.2

1.2

RDB=LC

satyr Temminckův

Garrulax leucolophus diardi

0.1

1.0

RDB=LC

sojkovec chocholatý

1.1.3

0.0.3

RDB=LC

Pulsatrix perspicillata
Tragopan temminckii

1.4

0.0.1

1.0

plameňák růžový

Falco naumanni

0.1

1.0

0.0.1

1.0

1.2

0.0.1 1.1.2

1.1

RDB=LC
1.1

1.1
RDB=LC

1.1

1.1
RDB=LC

0.1

0.1
RDB=LC

1.1

1.1
RDB=LC
1.1

2.3

1.2

RDB=LC
1.1

1.1

sojkovec rezavokřídlý

2.2

2.2

0.2

RDB=LC

1.1

Ianthocincla cineraceus cinereiceps RDB=LC
Dryonastes berthemyi

sojkovec štětinatý
Garrulax lineatus

sova pálená
Tyto alba

sovice sněžní

Nyctea scandiaca

20

1.1
RDB=NT

15.15

poštolka jižní

1.1

1.0

Eclectus roratus

Phoenicopterus roseus

úhyn
odchod
stav
Death Departure k 31. 12.
Tod Gegangen 2021

CROH=KOH, RDB=LC

sojkovec popelavý

RDB=LC
2.3

Polytelis swainsonii

narození příchod
Birth
Arrival
Geburt Ankunft

0.1

0.1

RDB=LC
0.1

papoušek nádherný

Porphyrio poliocephalus

RDB=LC
2.1

Polytelis anthopeplus

slípka šedohlavá

0.0.3

RDB=LC

křepelka čínská

labuť černá

1.0

1.0

RDB=LC

Rollulus rouloul

1.1

EEP, ISB, RDB=EN, CITES=I

Urocissa erythrorhyncha

papoušek kouřový

Strix uralensis macroura

1.1

1.1

Rhea americana

puštík bělavý středoevropský

1.0

RDB=LC

0.0.3

křepelka korunkatá

0.1

RDB=LC

kachna divoká

Coturnix chinensis

0.0.1

0.1

RDB=LC

kraska červenozobá

1.0

RDB=LC

Anthropoides virgo
Anas platyrhynchos

1.1

RDB=NT, CITES=I

ESB, RDB=VU

jeřáb mandžuský

1.0

Coracias garrulus

papoušek různobarvý

0.0.3

2.1

0.0.1

Pyrrhula pyrrhula

1.0

1.0

RDB=LC

Gallicolumba crinigera

hýl obecný

1.1

nandu pampový

1.0

1.0

1.0

Streptopelia chinensis chinensis

mandelík hajní

RDB=LC

holub rudoprsý

hrdlička čínská

1.1

RDB=LC

0.0.3

Streptopelia chinensis

stav
k 1. 1.
2021

1.2

0.0.2

1.1

holub chocholatý

Caloenas nicobarica

0.1

RDB=LC

RDB=LC

holub nikobarský

1.1

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

Geopelia cuneata

Ocyphaps lophotes

úhyn
odchod
stav
Death Departure k 31. 12.
Tod Gegangen 2021

1.1

1.1

RDB=LC
0.1

0.1
RDB=LC
1.1

0.0.7

0.0.7

1.1

CROH=SOH, RDB=LC
1.1

1.1

RDB=LC
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stav
k 1. 1.
2021

narození příchod
Birth
Arrival
Geburt Ankunft

1.0

sýc rousný

Aegolius funereus

sýček obecný
Athene noctua

timálie čínská
Leiothrix lutea

toko Deckenův

3.5

0.0.15

Bubo bubo

zoborožec šedolící
Ceratogymna brevis

RDB=LC
1.2

1.2

0.0.5

0.0.2

1.1

ESB, RDB=LC
0.1

0.1

2.1

0.0.4

1.0.4

1.1

CROH=OH, RDB=LC
1.1

1.2

0.1

RDB=LC

Chelodina oblonga

0.1

0.1

0.0.4

0.1

0.1

1.1

gekončík noční

1.4

1.0

1.1

1.3

Gekko gecko

RDB=LC
0.2

0.2

Boa constrictor

chameleon jemenský
Chamaeleo calyptratus

kajmánek trpasličí

1.5

0.9.30

1.0

1.5.14 0.0.30

1.9

RDB=LC
0.1

0.1

Paleosuchus palpebrosus

RDB=LC

klapavka malá

0.0.1

Python regius

leguán kubánský

Cyclura nubila nubila

teju červenavý

0.1

0.1
RDB=LC

0.1

0.1
RDB=VU,CITES=I

1.0

1.0

Tupinambis rufescens

teju žakruarú

0.1

0.1

Tupinambis teguixin

užovka červená

Pantherophis guttatus

1.1
RDB=LC

0.0.1

Testudo horsfieldii

RDB=VU

želva trojkýlná

0.0.2

1.1

0.0.1

0.0.2

RDB=EN
1.0

želva uhlířská

1.1

0.1

Chelonoidis carbonaria

želva vroubená
Testudo marginata

2.1.1

0.1

2.0.1

RDB=LC
0.0.1

0.0.1

RDB=NT

OBOJŽIVELNÍCI AMPHIBIA

0.0.1

RDB=LC
0.0.13

pralesnička pruhovaná
Phyllobates vittatus

RDB=EN

BEZOBRATLÍ EVERTEBRATA
sklípkan

0.0.1

achatina žravá

0.0.1

včela medonosná

0.0.3

sklípkan kadeřavý

0.0.1

Acanthoscurria sp.
Achatina fulica
Apis mellifera

0.0.1

Sternotherus minor

krajta královská

0.0.22

RDB=LC

želva stepní

Dendrobates leucomelas

RDB=NT

úhyn
odchod
stav
Death Departure k 31. 12.
Tod Gegangen 2021

0.0.22

pralesnička harlekýn

0.0.4

1.1

hroznýš královský

Trachemys scripta elegans

Testudo hermanni

gekon obrovský

Eublepharis macularius

želva nádherná

narození příchod
Birth
Arrival
Geburt Ankunft

želva zelenavá

Physignathus cocincinus

dlouhokrčka oblá

stav
k 1. 1.
2021

Chinemys reevesii

RDB=LC

PLAZI REPTILIA
agama kočinčinská

4.3

1.1

1.1.2

výr velký

0.2.3 0.0.15

1.1

traváček modrohlavý

Tauraco persa buffoni

1.0

CROH=SOH, RDB=LC

ESB, RDB=LC

turako chocholatý

1.0

CROH=SOH, RDB=LC

Tockus deckeni

Neophema splendida

úhyn
odchod
stav
Death Departure k 31. 12.
Tod Gegangen 2021

Brachypelma albopilosum
0.0.1

sklípkan Smithův
Brachypelma smithi

RDB=NT

strašilka australská

0.0.21

pakobylka rohatá

0.0.2

strašilka ďábelská

0.0.24

Extatosoma tiaratum

Medauroidea extradentata
Peruphasma schultei

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)
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STAVY ZVÍŘAT 2021

CENSUS OF ANIMALS 2021
ANZAHL DER TIERE IN 2021

1. 1. 2021

31. 12. 2021

Species

Specimens

Species

Plazi Reptilia

17

57

11

Specimens
49

Ptáci Aves

51

140

44

133

Savci Mammalia

39

127

40

130

Bezobratlí Invertebrata

40

142

8

54

Obojživelníci Amphibia

5

35

2

14

Paryby Chondrichthyes

2

2

0

0

Ryby Pisces

93

391

0

0

247

894

105

380

Celkem Total

OHROŽENÉ DRUHY FAUNY ČR

ENDANGERET SPECIES OF FAUNA IN CZ
BEDROHTE TIERARTEN
1

ptáci

mandelík hajní

Coracias garrulus

2

savci

veverka obecná

Sciurus vulgaris

OH

3

ptáci

puštík bělavý

Strix uralensis

KOH

4

puštík bělavý pobaltský

Strix uralensis liturata

KOH

5

puštík bělavý středoevropský

Strix uralensis macroura

KOH

rys karpatský

Lynx lynx carpaticus

SOH

rys ostrovid

Lynx lynx

SOH

sova pálená

Tyto alba

SOH

6

savci

7
8

ptáci

KOH

DRUHY VEDENÉ V EVROPSKÝCH
PLEMENNÝCH KNIHÁCH – ESB

SPECIES INCLUDED IN THE EUROPEAN STUDBOOK – ESB
TIERARTEN IM EUROPÄISCHEN ZUCHTBUCH – ESB

9

sýc rousný

Aegolius funereus

SOH

1

klokan obrovský

Macropus giganteus

10

sýček obecný

Athene noctua

SOH

2

přímorožec beisa

Oryx beisa

11

výr velký

Bubo bubo

OH

3

sitatunga západoafrická

Tragelaphus spekii gratus

SPOLUPRÁCE V EVROPSKÝCH
ZÁCHOVNÝCH PROGRAMECH EEP

COOPERATION IN EEP
ZUSAMMENARBEIT IN EEP
1

savci

adax

Addax nasomaculatus

2

ptáci

ara kaninda

Ara glaucogularis

3

savci

gibon lar

Hylobates lar

jaguár

Panthera onca

4

jaguár - černá forma

Panthera onca

ptáci

jeřáb mandžuský

Grus japonensis

7

savci

lemur černý

Eulemur macaco

8

ptáci

majna Rothschildova

Leucopsar rothschildi

poštolka jižní

Falco naumanni

přímorožec arabský

Oryx leucoryx

šimpanz

Pan troglodytes

9
10

savci

11
12

4

ptáci

toko Deckenův

Tockus deckeni

5

savci

rys karpatský

Lynx lynx carpaticus

rys ostrovid

Lynx lynx

holub rudoprsý

Gallicolumba crinigera

6
7

ptáci

DRUHY VEDENÉ V MEZINÁRODNÍCH
PLEMENNÝCH KNIHÁCH – ISB

SPECIES INCLUDED IN THE INTERNATIONAL
STUDBOOK – ISB
TIERARTEN IM INTERNATIONALEN ZUCHTBUCH – ISB

6

5

savci

1

savci

adax

Addax nasomaculatus

2

ptáci

ara kaninda

Ara glaucogularis

jeřáb mandžuský

Grus japonensis

lemur černý

Eulemur macaco

5

přímorožec arabský

Oryx leucoryx

tamarín pinčí

Saguinus oedipus

3
4

tamarín pinčí

Saguinus oedipus

6

savci

13

tygr ussurijský

Panthera tigris altaica

7

tygr ussurijský

Panthera tigris altaica

14

vari červený

Varecia rubra

8

vari červený

Varecia rubra

15

vlk hřivnatý

Chrysocyon brachyurus

9

vlk hřivnatý

Chrysocyon brachyurus

Kozy holandské zakrslé (Capra hircus)
Mládě sitatungy západoafrické (Tragelaphus spekii gratus)
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historické

PRVOODCHOVY U PTÁKŮ

BC. JIŘÍ INGR, ZOOTECHNIK

SOJKOVEC POPELAVÝ

(IANTHOCINCLA CINERACEUS)

V naší zoo se již řadu let věnujeme chovu velmi vzácné skupiny
ptáků sojkovců a jim blízce příbuzným timáliím. Chov těchto
asijských pěvců je velmi náročný a v tomto roce se nám podařilo
rozmnožit teprve druhý chovaný druh sojkovce – sojkovce popelavé. Chováme je již několik let a celkem máme sestavené dva páry.
Těm se snažíme neustále zlepšovat prostředí voliéry tak, aby se
zde ptáci cítili co možná nejlépe. K velkému posunu za poslední
roky došlo také ve skladbě a množství krmení, které se neustále
vylepšuje. Pár, který nám v tomto roce úspěšně hnízdil, byl umístěn
v menší venkovní voliéře společně s timáliemi čínskými. Voliéra
je poměrně hustě osázená, aby zde ptáci měli mnoho možností
ke stavbě hnízda. Pár sojkovců si nakonec našel jednu thuji, ve
které začátkem května začal stavět hnízdo. Sojkovci během sezóny hnízdili celkem dvakrát a celkově úspěšně odchovali až do
odstavu tři mláďata. Během hnízdění jsme nezaznamenali žádné
rušení ze strany timálií. Všechna tři odchovaná mláďata (1 samec,
2 samice) zůstávají v naší zahradě jako chovatelská rezerva.

došlo v předchozím roce k rozsáhle rekonstrukci vnitřních ubikací
v expoziční části. Prostor pro ptáky je rozdělen na vnitřní ubikaci
a venkovní voliéru. Hnízdní dutina byla umístěna ve venkovní
voliéře. Samice dutinu začala navštěvovat začátkem května. Ve
snůšce byla 4 vejce, z nichž se vylíhla tři mláďata. Během odchovu
jsme museli řešit problém, kdy byla mláďata v hnízdní dutině velmi
znečištěna od zbytků krmení, zejména v oblasti zobáku. Mláďata
byla proto několikrát týdně kontrolována a čištěna, aby nedošlo
k infekci. Stejně tak i hnízdní budka byla pravidelně čištěna od
zbytků potravy a trusu. Do úplného odstavu se nám podařilo
odchovat pouze jedno mládě. Jedná se o samičku, která zatím
zůstává v naší zoo.

ZOBOROŽEC ŠEDOLÍCÍ

(CERATOGYMNA BREVIS)

U našeho páru zoborožců bylo začátkem května pozorováno
páření a zájem o hnízdní dutinu ve venkovní voliéře. V polovině
května se začala samice postupně v dutině zazdívat a začátkem
července začalo být slyšet z hnízdní dutiny pískání mláděte.
Během zazdění bylo ptákům podáváno upravené krmení 6–7 x
denně a samec krmení do dutiny nosil velmi spolehlivě. Mládě
opustilo dutinu přibližně v polovině září. Chovné samici jsme
museli následující den otevřít kontrolní otvor z boku dutiny, aby
mohla vylézt ven. Samice byla z odchovu mláděte v dutině velmi
slabá a špinavá. Chovný samec ji hned po vylezení z hnízdní
dutiny napadl. Postupně byla ale samice očištěna, zesílila
a zbytek odchovu s vyletěným mládětem proběhl bez problémů
a bez konfliktů s chovným samcem. Z vyšetření krve již víme, že
odchované mládě je samice, která po úplném osamostatnění
odcestuje do Zoo Liberec.

POŠTOLKA JIŽNÍ

(FALCO NAUMANNI)

ARASSARI HNĚDOUCHÝ

(PTEROGLOSSUS CASTANOTIS)

Rodičovský pár k nám přišel v roce 2019 od soukromého chovatele ze Slovenska, kde byli oba jedinci uměle odchováni jako
sociální imprinti. Pár byl umístěn do pavilonu ptáků, ve kterém

V naší zoo chováme tři páry poštolky jižní společně ve skupině.
Všichni ptáci pochází z volné přírody Bulharska a smyslem jejich
chovu u nás je posílení divoké populace. Odchovaná mláďata
se předávají zpět do Bulharska, kde jsou následně vypuštěna
do volné přírody. Naši skupinu poštolek chováme v prostorné
voliéře, kde je umístěno mnoho budek, aby si ptáci mohli vybrat.
V tomto roce poštolky hnízdily poprvé. Hnízdily dva páry a celkem se nám vylíhlo devět mláďat, z nichž odchováno bylo šest
jedinců. Úhyny tří mláďat proběhly vždy několik dnů po vylíhnutí.

Sojkovec popelavý (Ianthocincla cineraceus)
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Odchov zbylých šesti mláďat proběhl bez jakýchkoliv problémů.
Během hnízdění byla poštolkám upravena krmná dávka. Byl jim
navýšen podíl hmyzu, který je v tomto období pro poštolky jižní
velmi důležitý. Odchované poštolky byly předány do Zoo Praha,
odkud se přesunou společně s dalšími mláďaty zpět do Bulharska.

H I S T O R I C A L P R E M I E R E
B R E E D I N G O F B I R D S
MOUSTACHED L AUGHINGTHRUSH
(IANTHOCINCL A CINERACEUS)

We have been breeding a very rare group of jays in our zoo for
many years; they are closely related to laughingthrushes. Only the
second bred species of jays, the gray jay, was successfully bred
this year. In total, we have two pairs. This year's nesting pair shared
a small outdoor aviary with a red-billed leiothrix. We successfully
reared three young chicks until weaning. All three chicks (one
male, two females) remain in our garden for future breeding.

CHESTNUT- EARED ARACARI
(PTEROGLOSSUS CASTANOTIS)

In 2019, we received a breeding pair of chestnut-eared aracari
from a private breeder in Slovakia. We transferred the couple to
our bird pavilion with an indoor and outdoor aviary. A nesting
box was installed in the outdoor aviary. In early May, the female

NANDU PAMPOVÝ

(RHEA AMERICANA)

Nandu pampové chováme v naší zoo již spoustu let, ale odchov
mláďat se nám z různých důvodů dlouho nedařil. Naše nandu
chováme v současné době ve skupině složené z jednoho samce
a dvou samic. Chováme je ve společném výběhu s lamami alpakami. V předchozích letech jsme při pokusech o přirozený odchov
často doplatili na to, že se nám mláďata špatně líhla, rodiče je
hned při líhnutí usmrcovali apod. Proto jsme v tomto roce přistoupili
k umělé inkubaci v líhních. Vejce jsme samicím odebírali a skladovali, aby byla vložena do líhně ve stejný den. Vylíhnutá mláďata
jsme co nejdříve umísťovali přes den do venkovního malého výběhu kvůli pohybu a slunečnímu svitu (vit. D). V minulých letech
jsme totiž kromě problémů s infekcí měli také velké problémy se
správným vývojem nohou mláďat. Postupně byla mláďata také
spojována se svými rodiči (nejdříve pouze vizuálně), aby mohla
být co nejdříve správně socializována. Celkově byla takto úspěšně
odchována dvě mláďata. Jedná se o samičky.

Poštolka jižní – samice (Falco naumanni)
Arassari hnědouchý (Pteroglossus castanotis)
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began visiting the nesting box, resulting in four eggs from which
three hatched. The young chicks were checked and cleaned
several times a week to prevent infection. In addition, we also
cleaned the nesting box regularly. Unfortunately, only one chick
survived until completely weaned, a female who has remained
in our zoo so far.

with various birdhouses from which they can choose. This year,
for the first time, two pairs nested, resulting in nine chicks hatching;
only six survived. During nesting, the southern kestrel's feeding
portion of insects increases, which is critical. Later, we relocated
all the young chicks to the Prague Zoo, from where they traveled
along with other young kestrels back to Bulgaria.

SILVERY- CHEEKED HORNBILL
(CERATOGYMNA BREVIS)

GREATER RHEA
(RHEA AMERICANA)

At the begging of May, we observed interest in mating and nesting
of our pair of silvery-cheeked hornbills in the outdoor aviary. By
mid-May, the female gradually began to wall in the nesting cavity,
and by early July, we could hear chick chirping. Birds were fed
6-7 times per day with a balanced diet, and the male delivered
food into the nesting cavity with remarkable consistency. Around
mid-September, the female chick left the nesting box. The following
day, we had to open the nesting box's side emergency opening
for the weakened female because the male attacked her as she
exited the nesting cavity. The rest of the breeding continued without
further complications. Once fully independent, the female chick
will travel to the Liberec Zoo.

We've been breeding greater rhea at our zoo for many years but
have not been successful for a long time due to various factors.
That is why, this year, we began artificial incubation in hatcheries.
First, female eggs are collected, stored, and placed in an incubator
on the same day. Then, as soon as possible, hatched chicks are
moved during the day to a small outdoor enclosure for exercise
and sunlight (vitamin D). Afterward, we gradually introduced them
to their parents (only visually at first). This method resulted in the
successful breeding of two female chicks.

SOUTHERN KESTREL
(FALCO NAUMANNI)

In our zoo, we keep three breeding pairs of southern kestrels
together in a group. All birds come from the wild nature of
Bulgaria, and their breeding in our country aims to strengthen the
wild population. We maintain our kestrels in a spacious aviary

Mládě zoborožce šedolícího (Ceratogymna brevis)
Mláďata nandu pampového (Rhea americana)
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E R S T Z U C H T

B E I

V Ö G E L N

GRAUFLÜGELHÄHERING
(IANTHOCINCL A CINERACEUS)

In unserem Zoo züchten wir seit vielen Jahren eine sehr
seltene Gruppe von Eichelhähern und deren eng verwandten
Lachdrosseln. In diesem Jahr ist es uns gelungen, erst die
zweite gezüchtete Art der Eichelhäher zu reproduzieren - den
Grauhäher. Wir haben insgesamt zwei Paare. Das Paar, das
dieses Jahr bei uns erfolgreich nistete, wurde zusammen mit
Chinesischen Lachdrosseln in eine kleinere Außenvoliere gesetzt.
Die Eichelhäher brüteten während der Saison insgesamt zweimal
und zogen erfolgreich drei Junge auf. Alle drei gezüchteten
Jungtiere (1 Männchen, 2 Weibchen) verbleiben in unserem
Garten als Zuchtreserve.

und der Zweck ihrer Zucht in unserem Land ist die Stärkung
der Wildpopulation. Wir halten unsere Falkengruppe in einer
geräumigen Voliere, in der viele Vogelhäuser zur Auswahl stehen.
Der Rötelfalke hat dieses Jahr zum ersten Mal gebrütet. Zwei
Paare brüteten und insgesamt neun Küken schlüpften, von denen
sechs Vögel gezüchtet wurden. Während ihrer Brutzeit erhielten
sie einen höheren Anteil an Insekten, was für den Südfalken in
dieser Zeit sehr wichtig ist. Der gezüchtete Rötelfalke wurde an
den Prager Zoo übergeben, von wo aus sie zusammen mit anderen
Jungtieren zurück nach Bulgarien ziehen werden.

BRAUNOHRARASSARI
(PTEROGLOSSUS CASTANOTIS)

Das Elternpaar kam 2019 von einem privaten Züchter aus
der Slowakei zu uns. Das Paar wurde in einem Vogelpavillon
mit Innenraum und Voliere mit ausreichendem Freiflugraum
untergebracht. Die Nisthöhle wurde in der Außenvoliere
platziert. Das Weibchen begann Anfang Mai, die Höhle zu
besuchen. Es waren vier Eier im Gelege, aus denen drei Küken
geschlüpft sind. Die Welpen wurden daher mehrmals pro Woche
kontrolliert und gereinigt, um Infektionen vorzubeugen. Ebenso
wurde der Nistkasten regelmäßig gereinigt. Bis zur vollständigen
Entwöhnung konnten wir nur ein Jungtier aufziehen. Dies ist ein
Weibchen, das in unserem Zoo verbleibt.

SILBERWANGEN - NASHORNVOGEL
(CERATOGYMNA BREVIS)

Paarung und Interesse an der Nisthöhle in der Außenvoliere
wurden bei unserem Nashornvogelpaar Anfang Mai beobachtet.
Mitte Mai begannen das Weibchen allmählich, sich in der
Höhle einzumauern, und Anfang Juli pfiffen die Küken aus der
Nisthöhle. Während dieser Zeit wurden die Vögel 6–7 Mal am
Tag gefüttert und das Männchen trug das Futter sehr zuverlässig in
die Höhle. Das Jungtier verließ die Höhle etwa Mitte September.
Beim nächsten Weibchen mussten wir das Inspektionsloch an der
Seite des Hohlraums öffnen. Das brütende Männchen griff das
geschwächte Weibchen sofort an, nachdem es aus der Nesthöhle
geklettert war. Der Rest der Zucht verlief reibungslos. Das Jungtier
ist ein Weibchen, das, nachdem es völlig unabhängig geworden
ist, in den Zoo Liberec versetzt wird.

RÖTELFALKE
(FALCO NAUMANNI)

In unserem Zoo halten wir drei Rötelfalkenpaare zusammen in
einer Gruppe. Alle Vögel stammen aus der Wildnis Bulgariens

GROSSER NANDU
(RHEA AMERICANA)

Den Nandu züchten wir seit vielen Jahren in unserem Zoo, konnten
jedoch aus verschiedenen Gründen keine Jungen aufziehen.
Deshalb haben wir dieses Jahr mit der künstlichen Inkubation
in Brutkästen begonnen. Wir haben die Eier der Weibchen
gesammelt und noch am selben Tag in der Brüterei gelagert. Die
Jungen haben wir so früh wie möglich tagsüber in einem kleinen
Außengehege gesetzt (Vitamin D). Nach und nach wurden die
Jungtiere auch (zunächst nur optisch) mit ihren Eltern in Verbindung
gebracht, um sie so schnell wie möglich richtig sozialisieren zu
können. Insgesamt wurden auf diese Weise zwei Welpen, beide
Weibchen, erfolgreich gezüchtet.

Poštolka jižní – samec (Falco naumanni)
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Chov kriticky ohrožených

SOV PRO REINTRODUKCI

BC. JIŘÍ INGR, ZOOTECHNIK
V tomto roce jsme pokračovali v úspěšném chovu kriticky ohrožených druhů sov, a to sovy pálené (Tyto alba), sýčka obecného
(Athene noctua) a puštíka bělavého středoevropského (Strix uralensis macroura). 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. V něm jsou mladí ptáci po
několikatýdenní intenzivní přípravě vypouštěni do volné přírody
do velmi pečlivě vybraných a vhodných lokalit. Všechna námi
odchovaná mláďata byla v bartošovické stanici přidána k dalším
mláďatům a spolu s nimi připravována na vypuštění do volné
přírody. V roce 2021 jsme pro tento program úspěšně odchovali
celkem 23 mláďat - 7 mláďat sovy pálené, 15 mláďat sýčka
obecného a 1 mládě puštíka bělavého. Letos odchované mládě
puštíka je historicky prvním mládětem tohoto druhu, které bylo
v naší zoo odchováno a následně vypuštěno do volné přírody.

C R I T I C A L L Y E N D A N G E R E D
O W L S B R E D F O R
R E I N T R O D U C T I O N

This year, we continued to successfully breed critically endangered
owl species, namely Common Barn-owl (Tyto alba), Little Owl
(Athene noctua), and Central European Ural Owl (Strix uralensis
macroura). In the rescue of these rare species of owls, we closely
cooperate with the Rescue Station and the House of Nature
in Poodří in Bartošovice in Moravia, carrying out a long-term
reintroduction program of these species. The bred cubs were
mixed in with other cubs at the Bartošovice station before being
released into the wild. We successfully reared 23 cubs for this
program in 2021, including 7 Common Barn-Owls, 15 Little
Owls, and 1 Central European Ural Owl. This year's bred Central
European Ural Owl chick is the first of its kind to be born in our
zoo and released into the wild.
In 2022, we will continue to breed these rare species of owls so
we can hand over as many chicks as possible to the Rescue Station
in Bartošovice in the following years for release into the wild.

Z U C H T V O M A U S S T E R B E N
B E D R O H T E R E U L E N Z U R
W I E D E R E I N B Ü R G E R U N G

V roce 2022 budeme nadále pokračovat v chovu těchto vzácných druhů sov, abychom mohli i v následujících letech předávat
do Záchranné stanice v Bartošovicích co nejvíce odchovaných
mláďat pro účely vypouštění do volné přírody.

Auch in diesem Jahr züchten wir erfolgreich vom Aussterben
bedrohte Eulenarten, nämlich Schleiereule (Tyto alba) ,
Steinkauz (Athene noctua) und Weißohreule (Strix uralensis
macroura). Bei der Rettungszucht dieser seltenen Eulenarten
arbeiten wir eng mit der Rettungsstation und dem Naturhaus
Poodří in Bartošovice in Mähren zusammen, die ein langfristiges
Wiederansiedlungsprogramm für diese Arten durchführen. Alle
Jungtiere, die wir in der Station Bartošovice gezüchtet haben,
wurden zu anderen Jungen hinzugefügt und zusammen mit
ihnen für die Auswilderung vorbereitet. Im Jahr 2021 haben
wir für dieses Programm insgesamt 23 Jungtiere erfolgreich
gezüchtet - 7 junge Schleiereulen, 15 junge Steinkauze und
1 junge weiße Eule. Das in diesem Jahr gezüchtete Eulenjunge
ist historisch gesehen das erste Jungtier dieser Art, das in
unserem Zoo gezüchtet und anschließend in die Wildnis
entlassen wurde.
Auch im Jahr 2022 werden wir diese seltenen Eulenarten
weiter züchten, um auch weiterhin möglichst viele aufgezogene
Jungtiere der Rettungsstation in Bartošovice zwecks Auswilderung
übergeben zu können.

Mláďata sýčka obecného (Athene noctua)
Mládě gibbona lar (Hylobates lar)
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veterinární

PÉČE

ING. LENKA ŠTURSOVÁ, ZOOLOŽKA
Na zdravotní stav zvířat v zoo dohlíží stejně jako v předchozích
letech MVDr. Kateřina Jedličková a MVDr. Jana Neugebauerová.
Kooperujeme také s VFU v Brně formou konzultací, různých rozborů nebo vyšetření. Úzce spolupracujeme se Státní veterinární
správou, zejména pak s inspektorátem v Hodoníně, který zároveň
provádí v zoo i na útulku pravidelné kontroly. Většinu vzorků
k vyšetření posíláme do SVÚ Jihlava a SVÚ Olomouc, některá
vyšetření však provádí pouze SVS Praha. 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.

Pravidelnými rutinními úkony v oblasti veterinární péče v hodonínské zoo jsou vakcinace, preventivní rozbory trusu, krve
apod., odčervení zvířat, vyšetření před transportem a další.
Samozřejmostí je také čipování zvířat kvůli nezaměnitelnému
označení jedince.
V roce 2021 jsme opakovaně řešili zdravotní stav primátů.
Vzhledem k jejich pokročilému věku budeme muset počítat s tím,
že zdravotní komplikace budeme řešit častěji.
Koncem května jsme řešili u naší nejstarší šimpanzí samice
(48 let) zdravotní problém. Samice se 4 dny nebyla schopna
vyprázdnit. Snažila se tlačit, ale nic z ní nevyšlo. Nepomohlo
ani podání laxativa, proto jsme byli nuceni situaci řešit. V neděli
dopoledne jsme samici uspali, provedli veškerá dostupná vyšetření, ultrazvuk dutiny břišní, odběr vzorků krve a klystýr. Ultrazvuk
objevil pravděpodobný nádor. Již z dřívějších vyšetření jsme si byli
vědomi útvarů na vaječnících. Samice se po zákroku bez problémů

probudila a začala komunikovat s chovateli. Bylo patrné, že se jí
ulevilo. Denně dostává přípravky na podporu trávení a změkčení
stolice. Vyšetření krve pak naznačilo možné metastázy na játrech.
Rozhodli jsme se šimpanzici neoperovat a nechat ji dožít, dokud
nebude mít bolesti nebo větší zdravotní komplikace.
Uspávání zvířete v tak vysokém věku a zdravotním stavu je
velmi riskantní. Proto když zhruba po půl roce šla samice do
říje a vypadalo to, že by se problém s vyprazdňováním mohl
opakovat, přistoupili jsme k perorálnímu podávání antikoncepce.
Po konzultaci s koordinátorkou chovu šimpanzů jsme zvolili již
vyzkoušenou, nízkodávkovou tabletu, kterou šimpanzice bez
problémů přijímá.
V polovině listopadu jsme ráno našli našeho šimpanzího samce,
jak leží bez hnutí v ubikaci, nereaguje na zavolání, ani na jídlo. Při
příchodu MVDr. Jedličkové se už malátně pohyboval a snědl pár
kousků ovoce. Nasadili jsme podpůrnou léčbu a antibiotika. Stav
se však nelepšil, proto jsme, ač neradi vzhledem k věku a stavu
samce, přistoupili k uspání zvířete a provedli podrobné vyšetření.
K osvědčenému týmu našich lékařek jsme přizvali MVDr. Libora
Hlačíka s výkonným rentgenem. Měli jsme podezření na zažívací
potíže, ale ty ultrazvuk nepotvrdil. RTG bohužel odhalil zvětšené
srdce, rozbor krve pak špatný stav ledvin a jater. Samec dostal
léky a spoustu doplňků na podporu funkce zmíněných orgánů.
Každým dnem jsme pozorovali zlepšení jeho stavu. Už po třech
dnech se zájmem sledoval samici, která byla v té době v říji. Jedl
s chudí a zlepšoval se i po psychické stránce. Bohužel se po
čase dostavilo opět zhoršení. Navýšili jsme dávku léků na srdce
a následovalo opětovné zlepšení. Při další takové recidivě jsme
dokonce změnili medikaci. V současné době je jeho zdravotní
stav stabilní, přiměřený jeho věku, bez každodenního užívání
léků se ovšem neobejde.
Po domluvě s koordinátorem chovu o zamezení rozmnožování
našeho chovného páru tygrů ussurijských jsme přistoupili k vasektomii našeho samce.
O provedení zákroku jsme kvůli lepšímu vybavení a větším zkušenostem poprosili MVDr. Vodičku z pražské zoologické zahrady.
Ten si přizval kolegu MVDr. Roberta Novotného z Brna, který
provedl vlastní zákrok. Doporučil zároveň aplikovat antikoncepční
implantát samici, aby nechodila do říje a samec ji opakovaně
nepářil, čímž bychom u ní riskovali možný zánět dělohy.
V ten samý den se uspávala i samice tygra ussurijského. Provedl
se u ní RTG kyčlí a zubů kvůli špatné chůzi a problémům s příjmem
krmiva. Vyšetření nepřinesla konkrétní výsledky, zdravotní stav samice odpovídal vyššímu věku zvířete a odchovům několika mláďat.
V jednom vrhu měla čtyřčata a všechna se podařilo odchovat.
Každé uspání velkých šelem využijeme k celkové kontrole
zvířete, kontrole drápů, zubů, odběrům krve apod.
Při opětovném spojování zvířat došlo k potyčce, kdy tygřice
utrpěla tržnou ránu, kterou bylo nutno chirurgicky řešit. Byla znovu
uspána a rána sešita. Hojení probíhalo bez problémů.

Ošetření tržné rány u samice tygra ussurijského (Panthera tigris altaica)
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V E T E R I N A R Y

C A R E

As in previous years, MVDr. Kateina Jedliková and MVDr. Jana
Neugebauerová oversee the health of animals at the zoo. We
also cooperate with VFU in Brno, State Veterinary Administration,
especially with the inspectorate in Hodonín, SVÚ Jihlava, SVÚ
Olomouc, and SVS Prague. Furthermore, disposal of carcasses
and rendered waste is provided by Agris spol. s.r.o. in Medlov,
and rodent control by CHAVET s.r.o.
In addition to our routine veterinary care responsibilities, we
addressed primates health issues on numerous occasions in 2021.
For example, the oldest female chimp (48 years old) could not
empty bowels for four days. The administration of a laxative was
ineffective, so we put the females to sleep and performed all
available examinations, including abdominal ultrasound, blood
sampling, and enema. Unfortunately, an ultrasound revealed
a possible tumor. After the procedure, the female felt relieved.
She received medications to help with digestion and stool
softening daily. However, blood tests revealed the possibility of
liver metastases. Because of her age, we decided not to operate.
When the female went into heat about a half-year later, and it
appeared that her constipation problem might reoccur, we went
ahead with oral contraceptives.
In the middle of November, we discovered our male chimp
lying motionless in the morning. When MVDr. Jedličková arrived,
he began moving slowly and eating a few pieces of fruit. We
provided supportive care as well as antibiotics. However, his
condition did not improve, so we put him to sleep, despite our
concerns about the animal's age and condition, and conducted
a thorough examination. X-rays revealed an enlarged heart, and
a blood test revealed kidneys and liver were in poor condition.
The male was given medication and supplements to help his
body function properly. Every day, we saw an improvement in
his condition. Regrettably, after some time, his health worsened
once more. We increased the dose of the heart medicine, and his
situation improved yet again. During another such recurrence, we
changed medication. He is currently in a stable medical condition.
In agreement with the breeding coordinator, we proceeded
with a vasectomy on our male tiger to prevent further breeding our
Siberian tigers. Additionally, the female was given a contraceptive
implant. She further underwent an x-ray of hips and teeth
due to poor walking and food intake problems. Examinations
yielded no concrete results; the female's health corresponds to
the animal's advanced age and the rearing of several young.
Unfortunately, a fight broke out when reuniting the Siberian tiger pair,
and the female suffered a laceration that required surgical treatment.

T I E R Ä R Z T L I C H E V E R S O R G U N G

Wie in den Vorjahren betreuen die Tiergesundheit in unserem ZOO
Tierärztinnen Kateřina Jedličková und Jana Neugebauerova.

Wir arbeiten auch mit der VFU in Brünn, der Staatlichen
Veterinärverwaltung, insbesondere mit der Inspektion in Hodonín,
SVÚ Jihlava, SVÚ Olomouc und SVS Praha zusammen. Die
Entsorgung von Kadavern und sonstigen biologischen Abfällen
wird von Agris s.r.o. in Medlov, die Rattenbekämpfung wird von
der Firma CHAVET s.r.o. gewährleistet.
Neben regelmäßigen Routineaufgaben im Bereich der
tierärztlichen Versorgung haben wir uns 2021 immer wieder
mit dem Gesundheitszustand von Primaten auseinandergesetzt.
Der älteste weibliche Schimpanse (48 Jahre alt) konnte 4 Tage
lang nicht koten. Da auch die Gabe eines Abführmittels nicht
geholfen hat, haben wir das Weibchen eingeschläfert, alle
verfügbaren Untersuchungen, einen Ultraschall der Bauchhöhle,
Blutabnahmen und einen Einlauf durchgeführt. Der Ultraschall
stellte einen Tumor fest. Das Weibchen wurde operiert und
fühlte sich nach der Operation erleichtert. Es bekommt täglich
Präparate, die die Verdauung unterstützen und den Stuhl
weicher machen. Blutuntersuchungen zeigten dann mögliche
Lebermetastasen an. Aus Altersgründen haben wir uns
entschieden, den Schimpansen nicht zu operieren. Als das
Weibchen nach etwa einem halben Jahr läufig wurde und es
so aussah, als könnte das Problem mit dem Stuhlgang wieder
auftreten, begannen wir mit oraler Empfängnisverhütung.
Mitte November fanden wir unseren männlichen Schimpansen
morgens regungslos liegend. Bei der Ankunft von TA Jedličková
bewegte sich der Schimpanse langsam, war träge und aß nur ein
paar Obststücke. Dem Tier wurden Antibiotika verabreicht aber
der Zustand besserte sich nicht.
Obwohl wir aufgrund des Alters und des Zustands des
Männchens zögerten, eine Untersuchung bei Narkose zu machen,
zeigten Röntgenaufnahmen ein vergrößertes Herz und Bluttests
deuteten auf Nieren- und Leberprobleme hin. Das Männchen
erhielt Medikamente und Nahrungsergänzungs- mittel, um die
Funktion dieser Organe zu unterstützen. Jeden Tag beobachteten
wir eine eindeutige Verbesserung seines Zustands. Danach
kam wieder eine Verschlechterung wieder, daher erhöhten wir
die Dosis der Unterstützungsmittel und es folgte wieder eine
Besserung. Beim Wiederauftreten der Probleme haben wir die
Medikation geändert. Derzeit ist sein Gesundheitszustand stabil.
Nach einer Vereinbarung mit dem Zuchtkoordinator über die
Einstellung der Zucht unseres Ussuri-Tigerpaares, haben wir eine
Vasektomie unseres Männchens vorgenommen. Dem Weibchen
wurde ein Verhütungsimplantat eingesetzt, und aufgrund von
schlechtem Gang und Problemen bei der Nahrungsaufnahme
wurde eine Röntgenaufnahme ihrer Hüften und Zähne durchgeführt.
Die Untersuchungen brachten keine konkreten Ergebnisse, der
Gesundheitszustand des Weibchens entspricht dem höheren Alter
des Tieres und der Aufzucht mehrerer Jungtiere. Bei der Paarung
dieser Tiere kam es zu einem Gefecht, bei dem das Weibchen
eine Platzwunde erlitt, die operativ versorgt werden musste.
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výživa

ZVÍŘAT

ING. ZDENKA VAVRYSOVÁ, ZOOLOŽKA
V roce 2021 činily náklady na krmení 2 185 tis.
Kč, z toho dotací MŽP bylo hrazeno 1 631 tis. Kč.
Následující grafy a tabulky znázorňují celkové
náklady na krmení i na jednotlivé kategorie krmiv
v letech 2017–2021.

CELKOVÉ NÁKLADY NA KRMENÍ
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Nejvyšší nárůst (124 tis. Kč) jsme zaznamenali v kategorii zelenina, ovoce. Důvodem byly nejen neustále rostoucí ceny tohoto
krmení, ale hlavně příchod tří šimpanzů ze Zoo Brno. Ovoce
a zelenina totiž tvoří (kromě malého množství okusu a granulí pro
primáty) absolutní většinu šimpanzího jídelníčku.
Novinkou pro nás je zahájení spolupráce s jedním z hodonínských supermarketů, který nám zdarma dodává neprodané
přebytky ovoce a zeleniny. Nevýhodou je, že nelze odhadnout
množství ani druhovou skladbu a krmení se musí spotřebovat
během 1–2 dnů, pak se již kazí. Z tohoto důvodu je nemožné
počítat s výraznou úsporou finančních prostředků za ovoce
a zeleninu. Můžeme však dopřát toto krmení na přilepšenou i těm
druhům zvířat, pro které by to jinak bylo příliš drahým přepychem.
Příkladem jsou například kedlubny, květáky, brokolice, zelí apod.
pro ovce a kozy.
Náklady v kategorii maso se nijak výrazně nezměnily. Jednak
jsme nezaznamenali žádné přírůstky u šelem, které by nám spotřebu masa zvýšily, a jednak se ceny masa nijak výrazně nemění.

2021

Celkové náklady byly proti minulému roku o 99 tis. Kč vyšší.
Tento údaj je pro nás však jen orientační. Abychom mohli lépe
posoudit tuto oblast, je potřeba rozdělit širokou škálu krmení na
jednotlivé kategorie.
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K dalšímu zvýšení nákladů došlo v kategorii seno, sláma.
Nákupní ceny těchto komodit jsou sice příznivější než v minulých
letech, přibylo nám však množství býložravců, což zvyšuje spotřebu nejen krmiva, ale i steliva. Navíc část sena byla znehodnocena

Ledňák modrokřídlý (Dacelo leachii)
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při tornádu, kdy jsme přišli o střechu na jednom ze seníků a do
sena napršelo. To pak muselo být odvezeno na zkompostování.
Obilniny zkrmujeme čím dál méně, nahrazují je speciální krmné směsi a granule s nutričním složením přesně upraveným pro
potřeby zoozvířat. Dnes už ve větším množství využíváme jen
mačkaný oves. Ostatní obiloviny (kukuřice, pšenice, slunečnice,
ječmen) jsou většinou v naklíčené formě.
Do ostatního krmení patří krmivo pro veškeré naše ptactvo,
primáty, akvária apod. Protože jsme byli v letošním roce nuceni
provoz akvárií ukončit, byla úspora krmení zde nemalá.

E R N Ä H R U N G

Im Jahr 2021 beliefen sich die Füt terungskosten auf
2.185 Tsd. CZK, davon wurden 1.631 Tsd. CZK aus Zuschüssen
des Umweltministeriums gedeckt. Im Vergleich zum Vorjahr lagen
die Gesamtkosten um 99 Tsd. CZK höher.
Die höchste Steigerung (124 Tsd. CZK) wurde in der
Aufwandkategorie Gemüse und Obst verzeichnet. Grund dafür
waren nicht nur die ständig steigenden Preise für diese Fütterung,
sondern auch die Ankunft von drei Schimpansen aus dem Brünner
Zoo. Die Kosten für Fleisch haben sich nicht wesentlich verändert.
Einerseits haben wir keine Zunahme von Fleischfressern gesehen,
die den Fleischkonsum erhöhen würden, und andererseits bleiben
die Fleischpreise in etwa gleich. Eine weitere Kostensteigerung
gab es bei Heu und Stroh. Obwohl die Einkaufspreise dieses
Tierfutters günstiger sind als in den Vorjahren, haben wir die
Anzahl der Pflanzenfresser erhöht, was den Verbrauch von Futter
und Einstreu erhöht. Außerdem wurde ein Teil des Heus während
des Tornados vernichtet. Wir füttern immer weniger Getreide. Es
wird durch spezielle Futtermischungen und Granulate ersetzt,
deren Nährstoffzusammensetzung genau auf die Bedürfnisse
der Tiere abgestimmt ist. Die sonstige Fütterung umfasst das Futter
für unsere Vögel, Primaten, Aquarien usw. Da wir dieses Jahr
gezwungen waren, den Betrieb von Aquarien einzustellen, waren
hier die Einsparungen bei der Fütterung erheblich.

A N I M A L F E E D A N D N U T R I T I O N

In 2021, animal feed costs totaled 2,185,000 CZK, of which the
Ministry of Environment contributed 1,631,000 CZK. Therefore,
total expenses were 99,000 CZK higher than the previous year.
Vegetables and fruits saw the sharpest increase (124,000 CZK).
The reason was the ever-increasing produce prices and the arrival
of three chimps from Brno Zoo. The cost of meat has not changed
significantly. On the one hand, there was no increase in the number
of big cats, which would have affected our meat consumption.
On the other hand, meat prices have remained relatively stable.
A further rise in costs occurred in the category of hay and straw.
Although the purchase prices of these commodities are more
favorable than in previous years, the consumption of hay and
the use of straw have climbed due to the increased number of
herbivores. Additionally, part of the hay supply degraded during
the tornado. As we reduced the number of cereal grains fed to
animals, we introduced specialized food mixtures and granules
with nutritional compositions tailored to their needs. Because we
were forced to close the aquarium pavilion this year, the feed
savings were significant.

Arassari rudokostřecový (Aulacorhynchus haematopygus)
Rys ostrovid (Lynx lynx)
Dýňové odpoledne v zoo
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PROPA gace

BC. MARIE BLAHOVÁ, TISKOVÁ MLUVČÍ ZOO

Hodonínská zoologická zahrada byla
v loňském roce veřejnosti uzavřena celkem
dvakrát. Poprvé to bylo od 1. ledna
do 11. dubna z důvodu nařízení vlády
ČR v souvislosti s pandemií koronaviru
a podruhé od 25. června do 30. července
kvůli zásahu části zahrady tornádem.
Díky tomu byla návštěvnost zoologické
zahrady nejnižší za posledních
patnáct let. V roce 2021 do zahrady
zavítalo 113.529 návštěvníků, což je
o 32 336 návštěvníků méně než v roce
2020 a o 81 874 méně než v návštěvnicky
rekordním roce 2019.
I přesto se nám v období, kdy byla zahrada otevřena, podařilo
realizovat několik akcí pro veřejnost:
25. 5.
11. 6.
16.–22. 8.
5. 9.
1. 10.
3. 10.
24. 10.
27. 10. – 2. 11.
9. 12.
12. 12.
24. 12.
1. 12. – 31. 12.

Den Afriky, 105 návštěvníků
Den rysů, 476 návštěvníků
Týden pro pralesy
Den tygrů, 1409 návštěvníků
Den seniorů, 251 návštěvníků
Den zvířat a Den zdraví, 766 návštěvníků
Dýňové odpoledne v zoo, 1188 návštěvníků
Týden vyhynulých zvířat
Den lam, 7 návštěvníků (hustě sněžilo)
Adventní odpoledne v zoo, 168 návštěvníků
Štědrodenní krmení zvířat, 411 návštěvníků
Za zvířátky do Betléma – adventní hra

SPOLUPRÁCE SE SDĚLOVACÍMI
PROSTŘEDKY

Stejně jako v předchozích letech zoo spolupracovala s regionálními i celostátními médii. Pravidelná spolupráce v této oblasti
probíhala zejména s měsíčníkem Hodonínské listy, Hodonínským deníkem Rovnost, týdeníky Slovácko, Nové Slovácko,
5plus2 a s oblastní televizí Slovácko. Z celostátních médií stojí za
zmínku spolupráce s deníky MF Dnes, Právo a Blesk. Seriály o Zoo
Hodonín nově vycházejí i v měsíčníku Naše rodina. Neodmyslitelnou součástí propagace zoo je spolupráce s agenturou ČTK.
Reklamní spoty zvoucí k návštěvě zoo odvysílala rádia Jih,
Blaník, Zlín a Rock Max. Informace o dění v zoo ale zazněly
i z rádií Krokodýl, Český rozhlas Brno, Radiožurnál a dalších.
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Velký zájem médií jsme zaznamenali především v souvislosti
s řáděním tornáda, a to jednak bezprostředně po této události,
ale i později kvůli zmapování škod, probíhajícím opravám i dalším
plánům zoo do budoucna. Začátkem roku byl ředitel zoo Martin
Krug hostem v pořadu Dobré ráno s Českou televizí, kde hovořil
o chovu exotických zvířat. Česká televize rovněž projevila zájem
o natáčení přesunu brněnských šimpanzů do naší zoo a dále
odvysílala pozvánku do zoo v pořadu pro děti TamTam.

REKLAMA A DALŠÍ
PROPAGACE ZOO

V roce 2021 byly vydávány nové propagační tiskoviny a předměty a probíhala jejich průběžná distribuce do informačních
center. Jednou měsíčně byl zasílán soupis plánovaných akcí pro
hodonínské infocentrum. Samozřejmostí je zpracování výroční
zprávy zoo za předchozí rok, zpracování podkladů pro výroční
zprávu Unie českých a slovenských zoologických zahrad a pro
výroční zprávu zřizovatele zoo, kterým je město Hodonín.
Hodonínská zahrada byla jednou z 20 zahrad, na jejíž podporu byl během koronavirových restrikcí uspořádán online Koncert
pro 20 zoo. Organizaci zaštiťovala Zoo Liberec, ostatní zahrady
se podílely především na propagaci akce. Koncert proběhl v měsíci květnu. V červnu hodonínská zoo zorganizovala virtuální běh
pro zoo s názvem Horem pádem s hodonínským stádem, který
měl rovněž za cíl získat finanční prostředky na dorovnání ztrát
ze vstupného kvůli pandemii koronaviru. Úspěch zaznamenaly
také výukový program pro školy s názvem Den s novinářem a tiskovou mluvčí a adventní hra Za zvířátky do Betléma. Především
v době uzavření zahrady se propagační a vzdělávací oddělení
zaměřilo na informování veřejnosti o dění v zoo formou příspěvků
na sociálních sítích (Facebook, Instagram).

ZÁŽITKOVÉ PROGRAMY

Práci ošetřovatele si v rámci zážitkového programu Jeden den
ošetřovatelem v zoo vyzkoušeli 3 návštěvníci. Také hodinový
zážitkový program Exkurze do zázemí pro 1–2 osoby proběhl 3x.

ADOPCE, SPONZOŘI
A PODPORA PO TORNÁDU

Tornádo, které zahradu zasáhlo 24. června, spustilo velkou vlnu
solidarity spojenou s nabídkami podpory nejen fyzické, ale i materiální a finanční. Na obnovu zoo byly uspořádány další tři virtuální
běhy, byly vydány benefiční turistické známky, byla vyrobena trička,
z jejichž prodeje putoval podíl ze zisku na náš účet, na sociálních
sítích proběhlo několik aukcí a přišlo mnoho dalších nabídek s cílem
pomoci zahradě s obnovou. Adoptivní rodiče a sponzoři v uplynulém roce přispěli na chov zvířat, opravy po tornádu a nový útulek
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pro psy částkou 21.835.509 Kč. Pro srovnání, v roce 2020 tato
částka činila 287.345 Kč. Všem těmto dobrodincům patří velký dík.
Na následujících řádcích uvádíme významné sponzory, jejichž
dar překročil částku 20.000 Kč. Jsme ale nesmírně vděčni všem
dárcům a podporovatelům, kteří nás v loňském roce podpořili
jakoukoliv částkou či pomocí.
ADRA, o.p.s.
Agentura A-PROPOS s.r.o.
AKINU CZ s.r.o.
Alíkův nadační fond
ALIS spol. s.r.o.
ALLIMP, s.r.o.
Běháme spolu.cz
Biora s.r.o.
BIOVETA, a.s.
Bolt Services CZ s.r.o.
Bushman s.r.o.
BUČOVICE TOOLS a.s.
Centrum technických služeb Kuřim

Městys Klenčí pod Čerchovem
MEVA – TEC s.r.o.
Moravskoslezský klub collií a sheltií, z.s.
MUDr. Darja Dobšíková s.r.o.
Nadace ČEZ
Nadační fond Pes v nouzi
Nadační fond Psí Naděje
NutsGo, z.s.
Obec Doupovské Hradiště
p. Andrlová
p. Dobromila Prostředníková
p. Jana Trhoňová
p. Marketa Skládalová
p. Otruba a p. Vavříková
p. Pavlína Vaňátková
p. Petra Nováková
Pooltechnika s.r.o.

ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING , a.s.

Příslušníci aktivních záloh Armády ČR - Záchranné roty AZ
151. žpr a 153. žpr

ČSAD Hodonín a.s.

RASTY, spol. s r. o.

Dar dvacku za dvacku QR – akce pro zoo

Rozběháme Česko, z.ú.

Derbianus Conservation, z.s.

SCS Software s.r.o.

DinoPark a.s., Plzeň
DOGG.CZ s.r.o.

Sdružení hasičů Čech, Moravy A Slezska okresu Hradec
Králové

Domov pro seniory Sokolnice

Slovácký Veteran Car Club Uh. Hradiště

Erpet Group

Spolek Všehoschopných o.s., Hustopeče

Golden Apple Cinema

Statutární město Plzeň, MO Plzeň 2

Hafiáda, z.s

Statutární město Plzeň, MO Plzeň 3

Husák Invest Management, s.r.o.

SYNPRO, s.r.o.

Christ Car Wash s.r.o.

Trask Solutions a.s

Chrti v nouzi, z.s.

Turistické známky s.r.o.

Ivičič & Ivičičová, s.r.o.

UCSZOO

JOCORP, s.r.o.

Videolektor.cz s.r.o.

Kamínky pro ZOO - aukce kamínků

Virtuální běh pro Zoo Hodonín

Klimabott s.r.o.

Výtěžek aukce milovníků retrievrů a psů obecně

KOMA MODULAR s.r.o.

WIKY, spol. s.r.o.

Projekt Pomáhám s Marvelem, z.s.

Zdravé stravování s.r.o.

Město Velké Opatovice

Zoologická zahrada Bratislava

Město Vracov

ZŠ a MŠ Prostějov
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VÝVOJ NÁVŠTĚVNOSTI V LETECH 2019–2021
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P U B L I C I T Y

Last year, Hodonín Zoo was closed twice due to the coronavirus
pandemic and the tornado that struck part of the garden. As
a result, the previous year's attendance was the lowest in the
last fifteen years. The zoo welcomed 113,529 visitors in 2021,
32,336 less than in 2020, and 81,874 fewer than in the record
year 2019. Still, we held 12 public events when the zoo was open.

COOPERATION WITH MASS MEDIA

As in previous years, the zoo worked with regional and national
media. Among them were Hodonínské listy, Hodonínský deník
Rovnost, weekly magazine Slovácko, Nové Slovácko, 5plus2,
regional TV Slovácko, MF Dnes, Právo, Blesk and the new monthly
publication Naše rodina. Another part of the zoo's marketing
strategy was cooperation with ČTK (Czech News Agency). Radio,
Jih, Zln, Blank, and Rock Max all aired commercials inviting
visitors to the zoo. Additionally, information about life at the zoo
was heard on radio Krokodýl, Český Radio Brno, Radiožurnál,
and other stations.
We received a lot of media attention, especially after the
tornado rampage. Czech Television expressed interest in filming
the transfer of Brno chimpanzee to our zoo. Also, the zoo was
invited to appear on the children's show TamTam. Zoo director
Martin Krug was a guest on Dobré ráno with Czech Television.

ADVERTISING AND OTHER PROMOTIONS

New promotional publications and other items were published and
distributed to info centers in 2021. Hodonín Information Center
received a list of upcoming events once a month. There were
also annual reports to prepare for the zoo, the Union of Czech
and Slovak Zoos, and the City of Hodonín, the zoo's founder.
Furthermore, the zoo's promotions and education departments
used social media (Facebook, Instagram) to keep the public up
to date on what was happening at the zoo.
Hodonín garden was one of 20 gardens for whom an online
Concert for 20 Zoos was organized during the coronavirus
epidemic. The zoo was primarily responsible for promoting the
event. In June, the Hodonín Zoo organized a virtual run named

Den zvířat 2021
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Horem pádem s hodonínským stádem, rasing funds to cover
admission losses caused by the coronavirus pandemic.

ADVENTURE PROGRAMS

Three visitors participated in the Zookeeper for a Day adventure
program, allowing them to become zookeepers for a day. The onehour adventure program Excursion to the Background Facilities
for 1-2 people occurred three times.

ADOPTIONS, SPONSORS, AND TORNADO SUPPORT

The tornado that hit the garden on June 24 sparked a tremendous
outpouring of solidarity, with people offering in-person help and
material and financial assistance. Last year, adoptive parents and
sponsors contributed a total of 21,835,509 CZK. In comparison,
the amount in 2020 was 287,345 CZK. We are incredibly grateful
to all the donors and supporters who contributed any monetary
amount last year.

M E D I A L E

U N T E R S T Ü T Z U N G

Der Hodoníner Zoo blieb im vergangenen Jahr insgesamt zweimal
für die Öffentlichkeit geschlossen – im Zusammenhang mit der
Coronavirus-Pandemie und weil ein Tornado einen Teil des
Gartens getroffen hatte. Infolgedessen war die Besucherzahl
im letzten Jahr die niedrigste in den letzten fünfzehn Jahren.
2021 kamen insgesamt 113.529 Besucher in den Garten, das sind
32.336 weniger als 2020 und 81.874 weniger als im Rekordjahr
2019. Dennoch ist es uns gelungen, in dem Zeitraum, wo der
Zoo zugänglich war, 12 Veranstaltungen für die Öffentlichkeit
zu organisieren.

ZUSAMMENARBEIT MIT DEN MEDIEN

Wie in den Vorjahren arbeitete der Zoo mit regionalen und
überregionalen Medien zusammen. Dies waren Hodonínské listy,
Hodonínský deník Rovnost, die Wochenzeitschriften Slovácko,
Nové Slovácko, 5plus2, das Regionalfernsehen Slovácko,

die Tageszeitungen MF Dnes, Právo, Blesk und die neue
Monatszeitschrift Naše rodina. Ein Teil der Werbung des Zoos
ist die Zusammenarbeit mit der Agentur ČTK. Radio, Jihník, Zlín
und Rock Max senden Werbespots, die Sie zum Besuch des Zoos
einladen. Informationen über das Geschehen im Zoo waren auch
im Radio Krokodýl, dem Tschechischen Radio Brünn, Radiožurnál
und anderen Sendern zu hören.
Insbesondere im Zusammenhang mit dem Tornado verzeichneten
wir großes Medieninteresse. Das Tschechische Fernsehen filmte
die Übersiedelung der Brünner Schimpansen in unseren Zoo und
lud die Zuschauer der Kindersendung TamTam in unseren Zoo ein.
Der Zoodirektor Martin Krug war zu Gast in der Sendung des
Tschechischen Fernsehens „Guten Morgen“.

WERBUNG UND PROMOTION

Im Jahr 2021 wurden neue Werbepublikationen und -artikel
veröffentlicht und kontinuierlich an Informationszentren verteilt.
Einmal im Monat wurde eine Liste der geplanten Veranstaltungen
an das Informationszentrum Hodonín verschickt. Die Erstellung des
Jahresberichts des Zoos, die Vorbereitung der Unterlagen für den
Jahresbericht des Verbands der tschechischen und slowakischen
Zoos und den Jahresbericht des Gründers des Zoos, der Stadt
Hodonín gehören in der Abteilung Werbung und Bildung zur
Selbstverständlichkeit. Diese Abteilung konzentriert sich darauf,
die Öffentlichkeit mit Beiträgen auf sozialen Netzwerken
(Facebook, Instagram) über das Zoogeschehen zu informieren.
Der Hodoníner Tiergarten war einer von 20, zu deren
Unterstützung während der Coronavirus-Einschränkungen ein
Online-Konzert für 20 Zoos organisiert wurde. Der Zoo beteiligte
sich an der Promotion der Veranstaltung. Im Juni organisierten
wir unter dem Namen „Horem pádem“ einen virtuellen Lauf
für den Zoo, der auch darauf abzielte, Spenden zu sammeln,
um Eintrittsverluste aufgrund der Coronavirus- Pandemie
auszugleichen.

ERLEBNISPROGRAMME

Drei Besucher erprobten im Rahmen des One Day Experience
als Pfleger im Zoo die Arbeit einer Pflegekraft. Das einstündige
Erlebnisprogramm Exkursion in den Hintergrund für 1-2 Personen
fand dreimal statt.

ADOPTION, SPONSOREN UND UNTERSTÜTZUNG
NACH DEM TORNADO

Der Tornado, der am 24. Juni den Garten traf, löste eine große
Welle der Solidarität aus, verbunden mit der Bereitstellung nicht nur
materieller, sondern auch finanzieller Unterstützung. Adoptiveltern
und Sponsoren haben letztes Jahr 21 835 509 CZK beigesteuert.
Zum Vergleich: Im Jahr 2020 betrug dieser Betrag 287.345 CZK.
Wir sind allen Spendern und Unterstützern, die uns im vergangenen
Jahr in irgendeiner Weise unterstützt haben, sehr dankbar.

Komentované krmení opic
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vzdělávání

A OCHRANA
PŘÍRODY

BC. ŠÁRKA KRAKOVSKÁ, MGR. IVA UHROVÁ,
LEKTORKY VZDĚLÁVACÍHO CENTRA
V prvních měsících roku byla bohužel zoo v důsledku vládních nařízení zcela uzavřena veřejnosti. Z tohoto důvodu jsme mohli realizovat výrazně méně vzdělávacích aktivit, než bylo naplánováno.
Část z nich se však podařilo operativně realizovat online formou.
Kontakt s veřejností jsme se snažili aktivně udržovat především
formou komunikace skrze sociální sítě a další média. Mezi nejoblíbenější vzdělávací aktivity patřily Online komentovaná krmení,
Zvířecí abeceda aneb představení zvířecích obyvatel zoo a také
soutěžní seriál Zvířecí detektiv nebo projekt Malý badatel. Jednalo
se o soubory přírodovědných aktivit s podrobnými popisky, které
jsme v průběhu roku několikrát zveřejnili k bádání a objevování
přírody. Nejzajímavější práce jsme ohodnotili.

V mladší věkové kategorii byl nejoblíbenějším programem
Naši chlupatí příbuzní, u starších dětí to byla Zvířata v ohrožení.
V prezenční formě jsme za letošní rok realizovali celkem 80 výukových programů pro 1722 dětí a 190 dospělých. Možnosti projít
si zoo samostatně s pracovními listy využilo celkem 11 skupin.
Realizováno bylo 31 komentovaných prohlídek pro 632 dětí
a 122 dospělých.
Navzdory dalšímu uzavření zoo kvůli zásahu tornáda se nám
během letních prázdnin podařilo zrealizovat tři turnusy oblíbených
příměstských táborů v zoo pro celkem 66 dětí.

MGR. IVA UHROVÁ, LEKTORKA VZDĚLÁVACÍHO
CENTRA

Vzhledem k tomu, že nebylo možné plnohodnotně realizovat
výuku pro školy v areálu zoo, připravili jsme možnost, jak žákům
zpestřit domácí vyučování. Formou programu Online výuka ze
zoo jsme nabídli školám tři programy zaměřené na ochranu
ohrožených druhů zvířat. O tuto formu vyučování byl velký zájem
a možnost online výuky byla nabízena školám ze vzdálenějších
krajů i po skončení distanční výuky.
V rámci aktivit na sociálních sítích mohli naši příznivci podpořit
zoo formou sbírkových kampaní (sbírky pro lví smečku a vlka hřivnatého, Donio), v jejichž rámci jsme nabídli k prodeji limitovanou
edici suvenýrů ze zoo a vydražili několik originálních obrazů
malíře Petra Přikryla.
V polovině dubna zoo otevřela své brány veřejnosti a školy si
k nám zase začaly hledat cestu. Pro školní rok 2020/2021 jsme
měli připravenu nabídku 14 výukových programů pro MŠ a první
stupeň ZŠ a 13 programů pro druhý stupeň ZŠ a střední školy.

OCHRANA PŘÍRODY

Zoo Hodonín podporuje projekty na ochranu ohrožených druhů
živočichů a spolupracuje s řadou ochranářských organizací.
Finanční podporu záchranných projektů realizuje zoo především
formou sbírky ZOO TO NATURE. Z každé prodané vstupenky do
zoo putují dvě koruny na speciální účet, ze kterého jsou čerpány
prostředky výhradně na podporu projektů věnujících se záchraně
a ochraně ohrožených druhů zvířat a rostlin ve volné přírodě (tzv.
in situ projekty). I přes veškeré překážky, které rok 2021 přichystal, se podařilo díky veřejné sbírce ZOO TO NATURE vybrat
112.780,87 Kč. Částka se dělila opět na třetiny ve prospěch
spřátelených organizací: The Kukang Rescue Program zabývající
se ochranou outloňů váhavých v Indonésii, projekt Altaica na
záchranu tygrů ussurijských a International Rhino Foundation
věnující se záchraně nosorožců.
Začátkem roku zoo zorganizovala sbírku oblečení a dalšího
zboží, které následně putovalo do secondhandu MOMENT. Vý-

Nandu pampový (Rhea americana)
Výukový program Expedice do Afriky
Setkání se zvířaty v rámci příměstského tábora
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těžek z prodeje zboží byl věnován na podporu ochranářských
projektů prostřednictvím platformy CCBC. Celoročně probíhala
také sbírková kampaň pod názvem „Na záchranu goril přines
starý mobil“ ve spolupráci se společností Rema. Prostředky získané
touto sbírkou jsou určené na podporu ochrany goril nížinných ve
střední Africe. V areálu Zoo Hodonín i tento rok proběhla výstava
Na stromech organizovaná společností Na Zemi. Celorepublikový
výstavový happening zaměřený na globální témata týkající se
podmínek výroby a pěstování a jejich dopadů na lidi a životní
prostředí byl tentokrát zaměřen na podmínky pěstování bavlny.
Dále pokračovala spolupráce s platformou CCBC, a to především v oblasti vzdělávacích aktivit a programu CCBC do škol.
Vzdělávací centrum Zoo Hodonín spolupracovalo na vytváření
výukových programů a materiálů, při natáčení vzdělávacích videí,
realizovalo výukové programy pro školy a letní tábory, účastnilo
se také akcí pro veřejnost propagující a podporující projekty
sdružené v CCBC i mimo prostory zoologické zahrady. V rámci
Konference pro pedagogy Moravskoslezského kraje realizovalo
vzdělávací centrum online přednášku pro pedagogy zaměřenou
na téma ochrany pralesních ekosystémů.
Pokračovala také propagace kampaně EAZA Which fish a in
situ projektů The Kukang Rescue Program, Altaica, International
Rhino Foundation, Derbianus, Save Elephants, Pesisir Balikpapan,
Tarsius a další, která probíhala především formou vzdělávacích
akcí pro školy a veřejnost, formou informačních materiálů v areálu
zoo, na sociálních sítích zoo a v médiích.

pro environmentální vzdělávání široké veřejnosti. Na svých akcích
propaguje téma ochrany volně žijících zvířat v ČR, vzdělává
v oblasti záchrany handicapovaných zvířat laickou veřejnost,
která bývá první, kdo se s takovým zvířetem setká. Téma ochrany
naší fauny bylo začleněno do výukových aktivit hned v několika
rovinách. Nově vytvořený výukový program Poraněná zvířata byl
velmi oblíbený především u dětí 1. stupně. Téma bylo stěžejní i na
jednom z příměstských táborů s názvem Společně je zachráníme.
V září byla záchranné stanici věnovaná jedna z tradičních akcí
pro veřejnost v zoo – Den Zvířat. Záchranná stanice Pasíčka zde
představila svou činnost především formou přednášky pracovníka
stanice Milana Oppy. Ten vysvětloval, jak se správně zachovat
při nálezu zraněného zvířete, kam se obrátit a jak mu popřípadě
poskytnout první pomoc. Dále byly připraveny doprovodné aktivity jako vědomostní kvíz, soutěže nebo výtvarné workshopy. Na
Den zvířat byla také představena vzdělávací výstava Z deníku
zvířecího záchranáře, která formou poutavých zvířecích příběhů
přibližovala téma záchrany handicapovaných zvířat z volné
přírody a která byla nadále veřejnosti přístupná v zoo až do
konce roku 2021.

OCHRANA MÍSTNÍ
BIODIVERZITY

Zoologická zahrada Hodonín se však nezapojuje pouze do
projektů na záchranu exotických druhů v jiných zemích. Podporuje také záchranné programy v České republice. Spolupracuje
s Agenturou ochrany přírody a krajiny především formou podpory
ochranářských kampaní a propagace významných biotopů v okolí
zoo, jakým je například oblast soutoku Moravy a Dyje.
Tomuto tématu byl věnován letošní „Týden pro pralesy“ s podtitulem Moravská Amazonie. Kromě vzdělávací výstavy v chodbě
výukového centra proběhla přednáška Dalimila Tomana o ochraně soutoku, soutěžní kvíz a další doprovodný program. Zoo je také
zapojena do kampaně AOPK Na veverky s mobilem.
Zvlášť významná byla v tomto roce spolupráce se Záchrannou
stanicí Pasíčka. Záchranná stanice pro handicapovaná zvířata
z naší přírody ročně přijme více než 1500 zvířat a velkou část
z nich navrací po rehabilitaci zpět do přírody. Část zvířat zůstává
v expoziční částí záchranné stanice, která slouží především k edukačním účelům. Ta však není veřejnosti přístupná celoročně, ale
pouze v omezeném časovém období. Zoologická zahrada jako
partnerská organizace záchranné stanice tak funguje kromě spolupráce na záchranných programech především jako prostředník

V říjnu zoo zorganizovala virtuální charitativní běh, kterého se
zúčastnilo více než 1000 podporovatelů a díky kterému se pro
záchrannou stanici podařilo vybrat 80 000 Kč.
Poslední prázdninový týden již tradičně pomáhala parta
25 dobrovolníků přímo na Záchranné stanici Pasíčka. Na akci
s názvem KIMURI se vzdělávací centrum Zoo Hodonín organizačně podílelo společně s Hnutím Brontosaurus. Kromě pomoci
a práce pro záchrannou stanici byl součástí akce i doprovodný
vzdělávací program pro dobrovolníky - přednášky či skupinové
projekty zaměřené na ochranu ohrožených druhů zvířat.

Děti z přírodovědného kroužku uklízí výběh u kopytníků
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Unfortunately, the zoo was closed to the public for the first few
months due to government restrictions. Therefore a portion of
planned activities became available online. Most popular were
the Online Commented Feedings, Animal Alphabet, presentations
about the zoo's animal residents, and competitions such as the
Animal Detective series or Little Researcher project. In addition, we
provided three online programs to schools focusing on protecting
endangered species.
As part of our social networking activities, our supporters were
able to help the zoo by participating in numerous campaigns
(collections for lion pack and maned wolfs, Donio).
In mid-April, the zoo reopened its doors to the public, and
schools began to return. We prepared 14 educational programs
for kindergartens and elementary schools and 13 programs
for middle and high schools. We implemented 80 educational
programs for 1722 children and 190 adults this year. Additionally,
11 groups used interactive worksheets during self-guided tours.
There were 31 guided tours, with 632 children and 122 adults
participating.
Despite the zoo's additional closure brought by a tornado,
we organized three rounds of popular day camps for a total of
66 children during the summer break.

ENVIRONMENTAL PROTECTION

Hodonín Zoo supports several endangered species projects and
works with multiple conservation organizations. From the ZOO TO
NATURE collection, two Czech crowns from each admission ticket
sold were donated to selected projects. A total of 112,780.87 CZK
were collected in 2021 and divided into thirds in favor of the
following organizations: The Kukang Rescue Program focusing
on the conservation of Sunda slow loris in Indonesia, the Altaica
project aimed to save Siberian tigers, and the International Rhino
Foundation aiding rhino rescue.
The zoo organized a collection of clothes and other goods
at the beginning of the year, which subsequently traveled to
the secondhand store MOMENT. All proceeds were donated
to conservation projects through the CCBC (Czech Coalition
for Biodiversity Conservation) platform. Furthermore, a yearround collection campaign called "Bring an Old Mobile Phone
to Save the Gorillas" in collaboration with Rema helps protect
lowland gorillas in Central Africa. Again, this year's exhibition
On Trees, organized by the On Earth association, focused on
global topics and the impact on people and the environment,
was held at the Hodonín Zoo. Cooperation with the CCBC
platform continued, particularly in educational activities and
the CCBC programs for schools. As part of the Conference for
Educators of the Moravian-Silesian Region, the educational
center gave an online lecture emphasizing the protection of
forest ecosystems.

Cooperation continued in promoting the EAZA Which Fish
campaign and the in situ projects of The Kukang Rescue Program,
Altaica, International Rhino Foundation, Derbianus, Save
Elephants, Pesisir Balikpapan, Tarsius, and others.

PROTECTION OF LOCAL BIODIVERSIT Y

Hodonín Zoo collaborates with the Agency for Nature and
Landscape Protection in conservation campaigns and promoting
essential habitats around the zoo, such as the Morava and Dyje
river confluence. This year's "Week for the Forests," with the subtitle
Moravian Amazon, was dedicated to this topic.
Cooperation with the Pasíčka Rescue Station was essential
this year. As a partner organization of the rescue station, the zoo
serves primarily as an intermediary for environmental education
to the general public and collaborates on rescue programs. One
of the zoo's annual public events, Animal Day, was dedicated to
the rescue station in September. Moreover, the zoo organized
a virtual charity run in October, raising 80,000 CZK. Traditionally,
25 volunteers work directly at the Pasíčka Rescue Station during
the last week of summer. Also, the Hodonín Zoo education center
and the Brontosaurus Movement participated in the KIMURI event.

Setkání se zvířaty v rámci příměstského tábora
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Leider war der Zoo in den ersten Monaten des Jahres aufgrund
behördlicher Verordnung für die Öffentlichkeit komplett
geschlossen. Ein Teil der geplanten Aktivitäten konnte jedoch
online umgesetzt werden. Zu den beliebtesten gehörten die Online
Tierfütterung, das Tieralphabet oder die Vorstellung der tierischen
Bewohner des Zoos. Auch die Gewinnspielserie Tierdetektiv oder
das Projekt Kleine Forscher waren sehr populär. Wir haben drei
Online-Programme zum Schutz gefährdeter Arten den Schulen
angeboten.

In sozialen Netzwerken konnten unsere Unterstützer den
Zoo durch die Spendenaktionen (Sammlung zu Gunsten der
Löwenrudel und für den Mähnenwolf Donio) unterstützen.
Mitte April öffnete der Zoo seine Pforten für die Öffentlichkeit
und die Schulen begannen wieder den Weg zu uns zu finden.
Für das Schuljahr 2020/2021 hatten wir ein Angebot von
14 Bildungsprogrammen für Kindergärten und die erste Stufe
der Grundschule sowie 13 Programme für die zweite Stufe der
Grund- und weiterführenden Schulen vorbereitet. In Vollzeitform
haben wir in diesem Jahr insgesamt 80 Bildungsprogramme für
1.722 Kinder und 190 Erwachsene durchgeführt. Insgesamt
11 Gruppen nutzten die Gelegenheit, mit Arbeitsblättern
selbstständig durch den Zoo zu gehen. Es gab 31 Führungen für
632 Kinder und 122 Erwachsene.
Trotz der weiteren Schließung des Zoos wegen des Tornados ist
es uns gelungen, in den Sommerferien drei Runden der beliebten
Sommeraktivitäten im Zoo für insgesamt 66 Kinder zu organisieren.

NATURSCHUTZ IM ZOO HODONÍN

Der Zoo Hodonín unterstützt Projekte zum Schutz gefährdeter
Tierarten und arbeitet mit einer Reihe von Naturschutzorganisationen
zusammen.

Aus der Sammlung ZOO TO NATURE gehen zwei Kronen aus
jeder verkauften Eintrittskarte auf ausgewählte Projekte. Der im
Jahr 2021 gesammelte Betrag von 112.780,87 CZK wurde wieder
in Drittel zugunsten befreundeter Organisationen aufgeteilt: Das
Kukang Rescue Program, das sich mit dem Schutz von SundaPlumplori in Indonesien befasst, das Altaica-Projekt zur Rettung
von Ussuri-Tigern und die International Rhino Foundation, die sich
der Rettung von Nashörnern widmet.
Anfang des Jahres organisierte der Zoo eine Sammlung von
Kleidern und anderen Waren, die anschließend dem SecondHand Geschäft MOMENT überreicht wurden. Der Erlös wurde
gespendet, um Naturschutzprojekte über die CCBC-Plattform zu
unterstützen. Außerdem gab es eine ganzjährige Sammelaktion
mit dem Titel „Bring ein altes Handy, um Gorillas zu retten“ in
Zusammenarbeit mit der Gesellschaft Rema, um den Schutz
der Flachlandgorillas in Zentralafrika zu unterstützen. In diesem
Jahr fand im Zoo Hodonín die von der Organisation Na Zemi
organisierte Ausstellung Auf den Bäumen statt, die sich auf globale
Themen und ihre Auswirkungen auf Menschen und Umwelt
konzentrierte. Die Zusammenarbeit mit der CCBC-Plattform wurde
fortgesetzt, insbesondere im Bereich der Bildungsaktivitäten und
des CCBC-Programms für Schulen. Im Rahmen der Konferenz
für Pädagogen der Region Mährisch-Schlesien organisierte das
Bildungszentrum einen Online-Vortrag für Pädagogen zum Thema
Schutz von Waldökosystemen.
Die Förderung der EAZA-Welche-Fische-Kampagne und
der In-situ-Projekte des Kukang Rescue Program, Altaica, der
International Rhino Foundation, Derbianus, Save Elephants, Pesisir
Balikpapan, Tarsius und anderer wurde ebenfalls fortgesetzt.

SCHUTZ DER LOK ALEN BIODIVERSITÄT

Der Zoo Hodonín kooperiert mit der Agentur für Natur- und
Landschaftsschutz hauptsächlich in Form der Unterstützung
von Naturschutzkampagnen und der Förderung wichtiger
Lebensräume in der Umgebung des Zoos, wie z. B. des
Zusammenflusses der Flüsse Morava und Dyje. Diesem Thema
widmete sich die diesjährige „Woche für die Wälder“ mit dem
Untertitel Mährisches Amazonasgebiet.
Besonders wichtig war in diesem Jahr die Zusammenarbeit
mit der Rettungsstation Pasíčka. Der Zoo als Partnerorganisation
der Rettungsstation wirkt somit neben der Mitarbeit an
Rettungsprogrammen vor allem als Mittler für die Umweltbildung
der Bevölkerung. Im September widmete sich eine der traditionellen
Publikumsveranstaltungen des Zoos – der Tag der Tiere – der
Rettungsstation. Im Oktober organisierte der Zoo einen virtuellen
Wohltätigkeitslauf, bei dem 80.000 CZK für die Rettungsstation
gesammelt wurden. Die letzte Ferienwoche wurde traditionell von
einer Gruppe von 25 Freiwilligen direkt in der Rettungsstation Pasíčka
unterstützt. Das Bildungszentrum Zoo Hodonín nahm zusammen mit
der Brontosaurus-Bewegung an der Veranstaltung KIMURI teil.

Záchranná stanice Pasíčka - dobrovolnický program Kimuri
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SPOLEK

Altaica

JURA HLÁSENSKÝ, ZAKLADATEL SPOLKU
V roce 2021 se přihodila celá řada událostí, ze kterých máme nesmírnou radost. Především jsme získali náš první příspěvek od Zoo
Hodonín ze sbírky Zoo To Nature. Hodonínská zoologická zahrada
byla jedna z prvních zahrad, která se rozhodla pro podporu in situ
projektů formou sbírky ze vstupného. O to více nás těší, že jeden
ze tří projektů, pro který je podpora určena, je náš vlastní projekt
podporující ohroženého tygra ussurijského ve volné přírodě. Ten
je navíc chován i v Zoo Hodonín.
V loňském roce jsme začali natáčet podcasty zaměřené na
aktuální témata ochrany přírody, které nesou stejný název jako
sbírka zoo - To Nature. Premiéru podcastů plánujeme v příštím roce.
V měsíci únoru jsme se online zúčastnili několika večerů na platformě Clubhouse. Lidé na této sociální síti určené pro audio chat trávili
v období karantén a restrikcí spojených s pandemií COVID-19 množství času. Naše činnost účastníky natolik oslovila, že založili během
dvou dnů charitativní stream a transparentní účet. V dlouhotrvajícím
streamu (trval nepřetržitě dva týdny, čímž dokonce překročil světový rekord) bylo pro naši podporu vybráno téměř 400 000 Kč.
Na přelomu měsíce února a března proběhl Běh pro tygry,
který se tentokrát uskutečnil ve spolupráci se společností Virtuální
běh. Lidé běhali v průběhu dvou týdnů v Česku, Slovensku, Anglii
a Dánsku a celkem se běhu zúčastnilo přes 3500 běžců. Z formátu
akce jsme měli velkou radost a již nyní se těšíme na příští ročník,
který i v případě rozvolnění opatření budeme pořádat opět virtuálně
s finálním ukončením v zoo poslední den běhu. Virtuální běh pro
nás vybral úžasnou částku 243 000 Kč. Již koncem měsíce března
jsme tak poslali záchranné stanici v Rusku rovných 600 000 Kč.
V době karantény jsme se zúčastnili online výuky pro děti. Díky
za skvělý nápad patří kolegyni Ivě Uhrové ze vzdělávacího centra
zoo, která nabídla školám toto zpestření distanční výuky. Měli jsme
dobrý pocit z toho, že jsme dětem přinesli v tak nelehké době kousek
zoo a přírody až domů.
V létě nám část plánů zhatilo tornádo. Naprostá většina našich
členů se zapojila do pomocných prací v zasažených oblastech.
Tornádo nám také posunulo oslavu Mezinárodního dne tygrů. Tu
jsme si však vzít nenechali a proběhla v neděli 5. 9. v zoo.
Děkujeme tímto Zoo Hodonín za podporu formou Zoo To Nature
a za pomoc při pořádání našich akcí, za spolupráci i podporu
Clubhouse - S Dominikou a dronem ve vaně, Virtuálnímu běhu a v neposlední řadě všem lidem, kteří s námi spolupracují a jakkoliv nás
podporují a propagují. Díky patří také našim mediálním patronům
Petře Hřebíčkové a Jiřímu Procházkovi.
Těšíme se na setkání s Vámi i v roce 2022, který bude lunárním
rokem ve znamení tygra!!!

Oslava Mezinárodního dne tygrů v zoo
Online výuka pro děti
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A LTA I C A

In 2021, we received our first contribution from Hodonín Zoo
through the Zoo to Nature admission ticket sales collection. We
began filming podcasts focused on current nature conservation
issues with the goal of releasing them next year. In February,
we spent several evenings participating in the online Clubhouse
platform. As a result, chat-based social network users became so
interested in our work they collected nearly 400,000 CZK for our
support. Also, Tiger Run took place around February and March,
raising an incredible sum of 243,000 CZK. By the end of March,
we donated 600,000 CZK to a rescue station in Russia.

A LTA I C A

Im Jahr 2021 haben wir unseren ersten Beitrag des Zoos Hodonín
aus der Eintrittssammlung Zoo To Nature erhalten. Wir haben mit
den Dreharbeiten für Podcasts zu aktuellen Naturschutzthemen
begonnen und planen die Erstsendung im nächsten Jahr.
Im Februar haben wir an mehreren Abenden online auf der
Clubhouse-Plattform teilgenommen. Die Benutzer dieses sozialen
Netzwerks, das für Audio-Chats bestimmt ist, fanden unsere
Aktivitäten so attraktiv, dass fast 400.000 CZK zu Gunsten unseres
Vereins gesammelt wurden. Ende Februar/Anfang März fand das
Rennen „Tiger Run“ statt, das für uns eine erstaunliche Summe von
243.000 CZK einbrachte. Bereits Ende März schickten wir einer
Rettungsstation in Russland 600.000 CZK.
Während der Quarantäne haben wir am Online-Unterricht
für Kinder teilgenommen. Unser Dank geht an die Kollegin Iva
Uhrová aus unserem Bildungszentrum, die den Schulen eine
thematische Erweiterung des Fernunterrichts angeboten hat.
Im Sommer wurde ein Teil unserer Pläne durch einen Tornado
durchkreuzt und die Feier des Internationalen Tigertages von Juli
auf September verschoben.
Wir möchten Zoo Hodonín, der Clubhouse-Plattform, dem
Virtual Run und nicht zuletzt allen Menschen danken, die mit uns
zusammenarbeiten und uns in irgendeiner Weise unterstützen
und fördern. Der Dank gilt auch unseren Medienpaten
Petra Hřebíčková und Jiří Procházka. Wir freuen uns auf ein
Wiedersehen mit allen im Jahr 2022, das das Jahr des Tigers
sein wird.

During the quarantine, we took part in online children's lessons.
Thanks to Iva Uhrová, a colleague from the zoo's education center,
who came up with the great idea of providing schools with online
learning. Unfortunately, our plans were disrupted by a tornado
during the summer, forcing us to postpone International Tiger Day
from July to September.
We are thankful to Zoo Hodonín, Clubhouse platform, Virtual
Run, and, most importantly, anyone who assisted us and helped
promote our mission. Thank you also goes to our media sponsors,
Petra Hřebíčková and Jiří Procházka. We hope to see you in 2022,
the lunar year in the tiger sign!!!

Tygr ussurijský (Panthera tygris altaica) v hodonínské zoo
Oslava Mezinárodního dne tygrů v zoo
Vlk hřivnatý (Chrysocyon brachyurus) – samice s mládětem
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EKOnomika

JANA NEDŮCHALOVÁ, EKONOM

Rok 2021 bude pro naši organizaci navždy
spojen nejenom s pandemií covid-19, ale
hlavně s historicky nejsilnějším tornádem
v novodobé historii České republiky.
Po ataku tornáda, kdy byla část zoo značně poničena, bylo
pro naši zahradu z pohledu ekonomického největším problémem uzavření zahrady v nejrentabilnější měsíc v roce. Toto
uzavření i uzavření v době pandemických opatření znamenalo
pro zahradu markantní výpadek příjmů. Řáděním přírodního
živlu došlo také ke značným materiálním škodám na majetku
organizace.
Pozitivní na celé této události byla vzešlá obrovská vlna solidarity občanů, organizací, spolků, dobrovolníků a státních složek
s přesahem hranic České republiky. Na darech naše organizace
vybrala neuvěřitelnou částku přes 21 miliónů.
Díky peněžnímu příspěvku dárců a díky našemu zřizovateli
Městu Hodonínu se naší organizaci podařilo rok 2021 zvládnout
po psychické, fyzické i ekonomické stránce.
V roce 2020 převzala zoo gastro zařízení, které si od roku
2021 provozuje ve vlastní režii. Prodej občerstvení může probíhat
jak uvnitř zahrady, tak vně pro kolemjdoucí. Bohužel díky všem
uzávěrám, které naši organizaci potkaly v tomto roce, se v plném
rozsahu nemohl projevit potenciál této ekonomické činnosti.
Hlavním zdrojem financování zahrady je neinvestiční příspěvek zřizovatele, jímž je Město Hodonín. V roce 2021 nám byl
poskytnut provozní příspěvek ve výši 18 192 tis. Kč, tato částka
obsahuje i příspěvek účelový na odkup majetku ve výši 1 701 tis.
Tento příspěvek pokrývá 47 % celkových neinvestičních nákladů
organizace.
Dalším zdrojem financování zoo je příspěvek od Ministerstva životního prostředí ČR (MŽP) ve výši 1 745 tis. Kč, jenž
je určen na chov ohrožených druhů světové fauny v českých
zoo a k zapojení zoo do systému ochrany přírody ČR. Hlavně z důvodu zničení skladových prostor krmiva ministerstvo
navýšilo pro naši zoo příspěvek až na částku 1 745 tis. pro
provoz a 575 na investice. Tento příspěvek byl řádně vyčerpán
a plně využit.
V roce 2021 si naše organizace zažádala o příspěvek Ministerstva práce a sociálních věcí jednak v programu Antivirus, tak
i v programu Outplacement. I tuto částku dotace ve výši 410 tis.
jsme řádně vyčerpali a využili do provozu.
Celkové výnosy zoo v roce 2021 dosáhly výše 38 753 tis. Kč.
V procentuálním vyjádření se meziročně zvýšily o 18%, tento
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nárůst ovšem není způsoben vlastními příjmy zoo. Výnosy jsou
tvořeny neinvestičním příspěvkem zřizovatele (18 192 tis. – tato
částka obsahuje i účelové prostředky na nákup majetku), příspěvkem MŽP (1 745 tis.), výnosy z transferů (899 tis.) a vlastními
výnosy (17 508 tis.).
Vlastní výnosy jsou příjmy získané vlastní činností – tržby
ze vstupného, nově v roce 2021 i provoz gastra ve vlastní režii,
prodeje suvenýrů, prodeje zvířat, příjmů z pronájmů, poplatků
přijatých za psy v útulku a použití vlastních finančních prostředků
z fondů zoo (investiční fond, rezervní fond). Vlastní výnosy dosáhly
v roce 2021 výše 17 508 tis. Kč.
Soběstačnost zahrady za uplynulý rok byla 45,18 %.
Celkové náklady zoo v roce 2021 dosáhly výše 38 738 tis.
Kč. Meziročně byly o 18 % vyšší. Náklady na krmiva jsou ve výši
2 297 tis. Kč, náklady na energie a vodu jsou ve výši 1 884 tis.
Kč, náklady na opravy ve výši 1 147 tis. Kč, náklady na spotřebu materiálu jsou ve výši 5 175 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 2021 dosáhly výše 22 187 tis. Kč.

NÁKLADY A VÝNOSY ZA ROK 2021
V TIS. KČ
Hlavní
činnost

Doplňková
činnost

2021

2020

2021

2020

31416

31450

7322

1206

Spotřeba materiálu

3436

4035

1865

42

Spotřeba energie

1619

1637

264

233

Opravy a udržování

1078

1440

68

59

Ostatní služby

1897

1845

74

43

Mzdové náklady

13417

12544

2498

452

Zákon. sociální
pojištění

4421

4173

717

163

Zákon. sociální
náklady

1047

816

87

3

Odpisy DHM, DNM

3857

3075

Ostatní náklady

644

1885

1749

211

Náklady celkem
Z toho:

Daně a poplatky
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Výnosy celkem

31366

31183

7387

1492

Z toho:
Výnosy ze vstupného

10295

13289

0

0

Výnosy z nájemného

0

0

383

661

Výnosy z prodeje
zvířat

0

0

123

442

Výnosy z prodeje
zboží

0

0

4840

303

Výnosy z prodeje
služeb

170

0

152

5

Výnosy ostatní

1320

514

224

86

Dotace na provoz
celkem

19581

17380

1665

0

Z toho:

2155

477

• přísp. MŽP

16527

16004

• přísp. zřizovatel

16 004

13 045

1665

Rozpouštění transferů

899

899

HV před zdaněním

-50

-267

65

286

HV po zdanění

-50

-267

65

286

• účel. přísp. ost.

VÝNOSY 2021
vlastní příjmy
příspěvek zřizovatele
příspěvek Ministerstva
životního prostředí
dotace ÚP
transfery

INVESTICE V ZOO V ROCE 2021 V TIS. KČ
Investiční akce z vlastních zdrojů
Pořízení dlouhodobého majetku
Opravy majetku

7 829
7 681
148

STAV ZAMĚSTNANCŮ OD ROKU 2017
Přepoč. stav
Prům. mzda

2017
36
23459

2018
36
31611

2019
36
27386

2020
38
28502

2021
41
28181

Za ekonomický úsek zahrady bych chtěla od srdce poděkovat
všem dárcům a přispěvatelům.

F I N A N C I A L

O V E R V I E W

The zoo's closure due to a pandemic and a tornado resulted in
a significant loss of revenue. In addition, the natural disaster also
caused considerable material damage to property. However, one
reason to be optimistic about the entire event was the massive
outpouring of solidarity.
Thanks to the financial contribution of donors and our founder,
the City of Hodonín, our organization managed to cope mentally,
physically, and financially in 2021.
Our zoo took over the gastro facility in 2020, and it has been
operating under its management since 2021. Unfortunately, due
to all the closures our organization faced this year, the potential
for its financial growth has not been fully realized.
The primary source of funds for the garden is the non-investment
contribution by the founder, the City of Hodonín. In 2021, we
received an operating grant in the amount of 18,192,000 CZK,
which includes a special-purpose contribution of 1,701,000 CZK
for property purchase. This contribution covers 47% of the
organization's total non-investment expenses.
Another source of funding for the zoo is a contribution from
the Czech Republic's Ministry of Environment (MoE) for
1,745,000 CZK, intended for breeding endangered species
of world fauna in Czech zoos and the zoo's involvement in
the nature protection system of the Czech Republic. Due to
the destruction of the feed storage facilities, the ministry
increased our contribution to 1,745,000 CZK for operation
and 575,000 CZK for investment. This contribution has been
fully utilized and depleted. In 2021, our organization applied
to the Ministry of Labor and Social Affairs for funding through
the Antivirus and Outplacement programs. The subsidy
amount of 410,000 CZK was also entirely spent and used
for operation.
The zoo's total revenue in 2021 reached 38,753,000 CZK.
In percentage terms, it is an increase of 18% year-on-year;
however, this increase is not solely due to the zoo's earnings.
Revenue consists of non-investment contributions from its founder
(18,192,000 CZK - this amount includes earmarked funds for the
purchase of property), a grant from the Ministry of the Environment
(1,745,000 CZK), transfer revenue (899,000 CZK), and own
earnings (17,508,000 CZK).
Own revenues are those generated by one's activities, such
as entrance fees and, beginning in 2021, the operation of the
gastro facility, sales of souvenirs, sales of animals, rental income,
payments received for dogs in the shelter, and the use of own
funds (investment fund, reserve fund). In 2021, the company's own
revenue reached 17,508,000 CZK.
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Self-sufficiency of the garden in the past year was at 45.18%.
The zoo's total expenses in 2021 reached 38,738,000 CZK.
They were 18% higher year-on-year. The cost of feed amounted
to 2,297,000 CZK, energy and water 1,884,000 CZK, costs of
repairs 1,147,000 CZK, and price of materials 5,175,000 CZK.
Employee expenses (salaries, statutory health, social insurance,
sickness benefits, lunch allowance, protective work aids,
statutory allocation to FKSP fund, courses, training) represent the
majority of the organization's costs. In 2021, they amounted to
22,187,000 CZK.

Die Hauptfinanzierungsquelle für den Tiergarten ist der finanzielle
Beitrag unseres Gründers, der Stadt Hodonín. Im Jahr 2021 wurde
uns ein Betriebsbeitrag in Höhe von 18 192 Tsd. CZK zur Verfügung
gestellt. Dieser Betrag enthält auch eine Zweckeinlage für den
Erwerb von Immobilien in Höhe von 1 701 Tsd. CZK. Dieser Beitrag
deckt 47 % der gesamten Betriebskosten (Opex) der Organisation.
Eine weitere Quelle der Zoofinanzierung ist ein Beitrag des
Umweltministeriums der Tschechischen Republik (MoE) in Höhe
von 1 745 Tsd. CZK, das für die Zucht gefährdeter Arten der
Weltfauna in tschechischen Zoos und für die Einbindung von Zoos
in das tschechische Naturschutzsystem bestimmt ist. Hauptsächlich
wegen der Zerstörung von Futterlagern erhöhte das Ministerium
den Beitrag für unseren Zoo auf 1 745 Tsd. für den Betrieb und
575 Tsd. für Investitionen. Dieser Beitrag wurde ordnungsgemäß
aufgebraucht und vollständig verwertet.
Im Jahr 2021 beantragte unsere Organisation einen Beitrag
des Ministeriums für Arbeit und Soziales, sowohl im AntivirusProgramm als auch im Outplacement-Programm. Diese Subvention
in Höhe von 410 Tsd. haben wir für den Zoobetrieb verwendet.
Die Gesamteinnahmen des Zoos im Jahr 2021 beliefen sich auf
38.753 Tsd. CZK. Sie stiegen im Jahresvergleich um 18 %, wobei
diese Steigerung nicht auf die eigenen Einnahmen des Zoos
zurückzuführen ist. Die Einnahmen setzen sich zusammen aus
dem operativen Beitrag des Gründers (18 192 Tsd. CZK, dieser
Betrag enthält auch zweckgebundene Mittel für den Erwerb
von Vermögenswerten), dem Beitrag des Umweltministeriums
(1 745 Tsd.), Transfereinnahmen (899 Tsd.) und eigenen
Einnahmen ( 17 508 Tsd).

W I R T S C H A F T S L A G E

Die Schließung des Zoos aufgrund der Pandemie und deses
Tornados hatte einen erheblichen Einnahmeverlust für unseren
Garten zur Folge. Das Toben des Naturelements verursachte
erhebliche materielle Schäden am Eigentum der Organisation.
Eine riesige Welle der Solidarität seitens zahlreicher Institutionen
und Privatpersonen hat jedoch zur Milderung der schwierigen
Situation sehr positiv beigetragen. Dank des finanziellen Beitrags
von Spendern und unserem Gründer – der Stadt Hodonín – ist es
unserer Organisation gelungen, das Jahr 2021 geistig, körperlich
und wirtschaftlich zu bewältigen.
In 2020 übernahm unser Zoo die gastronomische Einrichtung,
die sie seit 2021 in Eigenregie betreibt. Leider wurde das
Potenzial dieser Einrichtung dank all der Schließungen, denen
unsere Organisation in diesem Jahr ausgesetzt wurde, nicht voll
ausgeschöpft.

Die Eigeneinnahmen sind Einnahmen aus eigener Tätigkeit –
Einnahmen aus dem Eintrittspreis, neu 2021 auch der Betrieb der
Gastroeinrichtung in Eigenregie, Souvenirverkäufe, Tierverkäufe,
Mieteinnahmen, erhaltene Gebühren für Hunde im Tierheim und
die Nutzung eigener Mittel aus Zoo-Fonds (Investmentfonds,
Reservefonds). Die eigenen Einnahmen im Jahr 2021 beliefen sich
auf 17.508 Tsd. CZK. Der Selbstversorgungsgrad des Gartens lag
im vergangenen Jahr bei 45,18 %.
Die Gesamtkosten des Zoos im Jahr 2021 beliefen sich auf
38.738 Tsd. CZK. Sie lagen um 18 % höher als im Vorjahr.
Die Futterkosten betrugen 2.297 Tsd. CZK, Energie- und
Wasserkosten betrugen 1.884 Tsd. CZK, Reparaturkosten in Höhe
von 1.147 Tsd. CZK, die Materialkosten betrugen 5.175 Tsd.
CZK. Die Personalkosten (Gehälter, gesetzliche Kranken- und
Sozialversicherung, Krankengeld, Essensgeld, Arbeitsschutzmittel,
gesetzliche Zuweisung an die FKSP, Kurse, Schulungen) stellen
den größten Teil der Kosten der Organisation dar. Im Jahr
2021 erreichten sie die Höhe von 2.2187 Tsd. CZK.

Lama alpaka (Vicugna pacos)
Plameňáci růžoví (Phoenicopterus roseus)
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občerstvení

V ZOO

LUCIE VACENOVSKÁ, VEDOUCÍ GASTRO ZAŘÍZENÍ
Od 1. 12. 2020 bylo gastro zařízení převzato do vlastní režie
zoo se třemi zaměstnanci. Od 1. 1. 2021 byl vzhledem ke
špatné epidemiologické situaci způsobené onemocněním COVID-19 provoz možný pouze přes výdejové okénko a z tohoto
důvodu byl bufet velmi omezen na tržbách. Do plného provozu
se otevřelo 12. 4. 2021 se čtyřmi zaměstnanci na plný úvazek
a několika nepravidelnými brigádníky. Ti v gastro provozu
vypomáhali v celé letní sezoně a jejich přítomnost byla pro za-

jištění hladkého chodu nezbytná. Výběr brigádníků přitom není
jednoduchý, limitující jsou jejich zkušenosti i časové možnosti.
Ke konci dubna ukončili pracovní poměr dva provozní zaměstnanci a bylo nutné najít náhradu, která by s chodem gastro
zařízení měla zkušenosti. Od 1. 5. 2021 byla proto přijata nová
provozní vedoucí.
S příchodem teplých jarních měsíců a zvyšující se návštěvností
byl od 26. 5. 2021 otevřen stánek Algida, který se nachází
u pavilonu šelem. Zde se prodávala zmrzlina, nanuky, káva,
ledová tříšť a chlazené nápoje. Chod tohoto stánku zajišťovali
taktéž brigádníci.
V průběhu roku bylo zavedeno používání vratných kelímků od
firmy NICKNACK ve třech velikostech (0,5 l, 0,3 l a 0,2 l). Zákazníci si je mohou navíc zakoupit na památku nebo jako dárek.
Tato ekologická varianta kelímků se setkává vesměs s pozitivním
ohlasem.

Slibně se vyvíjející letní sezónu narušila nepředvídatelná živelná pohroma. Tornádo, které se nad částí areálu zoo prohnalo
24. 6. 2021, opět zastavilo chod a tržby gastro provozu v zoo,
a to až do 30. 7. 2021. Brány zoo se pro veřejnost otevřely
31. 7. 2021. Předtím bylo několik týdnů otevřeno pouze výdejové
okénko.
Mezi nejprodávanější sortiment v roce 2021 patřily hranolky,
párek v rohlíku a kuřecí stripsy s hranolky. Velmi se osvědčil také
prodej hovězích hamburgerů, pizz a domácích polévek, které
byly přidány do nabídky. Ty jsou připravovány v gastro provozu
dle hygienických podmínek. Za zmínku stojí i osvěžující zmrzliny,
ledové tříště a nanuky prodávané převážně v letním období. Dále
jsou v nabídce celoročně čepované nápoje, ochucené nápoje
v plechovkách, káva, ale i obyčejná voda či pitíčka pro děti.

R E F R E S H M E N T S

A T

T H E

Z O O

The zoo took over the food facility with three employees on January
1, 2020. Unfortunately, due to the poor epidemic scenario created
by COVID-19, the operation was only feasible through a dispensing
window beginning January 1, 2021, and as a result, sales were
strictly limited. Therefore, on April 12, 2021, the company started
with four full-time employees and a few part-time workers.

V gastro zařízení jsou plně využívány vratné kelímky firmy NICKNACK
Výdejní okénko gastro zařízení
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As two operational employees left at the end of April, it forced
us to search for a replacement with experience running a gastro
facility. As a result, we hired a new Operations Manager on
May 1, 2021.
With the arrival of warm spring months and increased
attendance, the Algida seasonal stand opened on February 26,
2021, near the big cat pavilion. Temporary workers ensured the
operation of this stand.
We introduced NICKNACK reusable cups in three sizes
(0.5 l, 0.3 l, and 0.2 l). This environmentally friendly cup received
a generally positive response.
An unforeseeable natural disaster ruined a promising summer
season. The tornado that swept through part of the zoo area
on June 24, 2021, again halted the operation and sales at the
zoo's cafe until July 30, 2021. On July 31, 2021, we finally opened
our zoo's gates again. Before that, it was only the dispensing
window that opened for a few weeks.
The best-selling assortment in 2021 included french fries, hot
dogs, and chicken strips with fries. In addition, the sale of beef
burgers, pizzas, and homemade soups has proven itself very
promising. Finally, it is worth mentioning there are also refreshing
ice creams, ice chips, and popsicles sold primarily in the summer.
We also offer year-round drinks on tap, flavored beverages in
cans, coffee, regular water, and children's drinks.

E R F R I S C H U N G

I M

Z O O

Ab dem 1. Dezember 2020 wurde die gastronomische Einrichtung
im Zoo von eigenen Mitarbeitern übernommen. Ab dem 1. Januar
2021 war aufgrund der schlechten epidemiologischen Situation
durch die COVID-19-Erkrankung der Verkauf nur noch über
das Ausgabefenster möglich und der Buffetbetrieb aus diesem
Grund sehr eingeschränkt. Er wurde am 12. April 2021 mit vier
Vollzeitbeschäftigten und mehreren Aushilfsmitarbeitern in den
Vollbetrieb genommen. Die Teilzeitmitarbeiter blieben während
der ganzen Sommersaison in dem gastronomischen Betrieb tätig.
Ende April kündigten z wei Betriebsmitarbeiter ihr
Arbeitsverhältnis und es galt, einen Ersatz zu finden, der Erfahrung
im Betrieb der gastronomischen Einrichtung mitbringt. Daher
wurde zum 1. Mai 2021 ein neuer Betriebsleiter eingestellt.
Mit der Ankunft der warmen Frühlingsmonate und zunehmender
Besucherzahl wurde der Algida-Stand, der sich neben dem
Raubtierpavillon befindet, am 26. Mai 2021 eröffnet. Die Arbeit
an diesem Stand wurde ebenfalls von Teilzeitkräften erbracht.
I m Lauf e d e s J ahre s w urd e die Ver wendung von
Mehrwegbechern der Firma NICKNACK in drei Größen
(0,5 l, 0,3 l und 0,2 l) eingeführt. Diese ökologische Variante der
Trinkbecher stößt allgemein auf positive Resonanz.
Die vielversprechende Sommersaison wurde durch eine
unvorhersehbare Naturkatastrophe unterbrochen. Der Tornado,

der am 24. Juni 2021 über einen Teil des Zoogeländes
fegte, stoppte erneut den Betrieb und die Einnahmen des
gastronomischen Betriebs im Zoo, und zwar bis zum 30. Juli 2021.
Die Zootore wurden erst am 31. Juli 2021 für die Öffentlichkeit
geöffnet. In der Zwischenzeit war mehrere wochenlang nur das
Ausgabefenster geöffnet.
Das meistverkaufte Sortiment im Jahr 2021 umfasste Pommes
frites, Hot Dogs und Hähnchenstreifen mit Pommes. Auch der
Verkauf von Rindfleischburgern, Pizza und hausgemachten
Suppen erwies sich als sehr nützlich. Erwähnenswert ist auch
erfrischendes Eis, halbgefrorenes Trinkeis (Slush) und Eisriegel,
die hauptsächlich im Sommer verkauft werden. Das Angebot
umfasst ganzjährig auch gezapfte Fassgetränke, aromatisierte
Dosengetränke, Kaffee sowie Wasser und Getränke für Kinder.

Antilopa losí (Taurotragus oryx)
Posezení před gastro zařízením v areálu zoo
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technický

ÚSEK

BC. JIŘÍ INGR, ZOOTECHNIK

Provoz technického úseku v roce
2021 zajišťovalo celkem 7 pracovníků
(údržbáři, zahradnice, řidič). Během
uplynulého roku bylo zapotřebí průběžně
řešit vzniklé závady, u některých staveb
byla nutná částečná rekonstrukce a některé
objekty byly úplně odstraněny.
Nejvýznamnější činností technického úseku v tomto roce bylo
bohužel řešení následků tornáda, které naši zoo v červnu zasáhlo.
Naše zahrada měla v tomto směru velké štěstí. V areálu zahrady
byl z budov poškozen pouze pavilon akvárií. Jinak se jednalo více
méně o vyvrácené stromy, poškozené komunikace a inženýrské
sítě apod. U některých stromů bylo jejich odklízení velmi problematické a museli být přivoláni odborní a zkušení arboristé s těžkou
technikou. V tomto směru nám velmi pomohly spřátelené firmy, ale
i jednotlivci. Díky obrovské podpoře a pomoci neuvěřitelného
množství dobrovolníků se nám podařilo škody v areálu zahrady
ve velmi krátkém čase napravit a po několika málo týdnech jsme
mohli areál zahrady znovu zpřístupnit veřejnosti.
Během roku jsme dále byli nuceni zcela obnovit oplocení kolem
zoo, které bylo od popadaných stromů zničeno.
Velmi rychle jsme museli mimo jiné řešit, kam uskladnit zbylé
zachráněné věci, protože při tornádu jsme mimo jiné přišli o několik skladů na materiál. Během krátké doby se nám podařilo
pořídit několik skladových kontejnerů, které jsme umístili na okraj
areálu zoo.
Sousední areál náležící zoologické zahradě, kde se kromě
útulku pro psy nacházela i bývalá kancelář ekonomického úseku,
sklady materiálu a garáž pro nákladní automobil, byl tornádem
bohužel zcela zničen.
Během odklízení následků tornáda vyšlo najevo více než kdy
dřív, že bude třeba modernizovat náš strojový park. Především pak
náš starý a dosluhující smykový nakladač nebylo možné používat
naplno na odklízecí práce a musel být několikrát opravován.
Vzhledem k tomu, že takový univerzální stroj je v provozu zoo
naprosto nenahraditelný, bylo rozhodnuto o nákupu nového stroje.
V létě jsme pořídili nový smykový nakladač Bobcat S530 V. Dále
jsme v tomto roce koupili nový zametací vůz Karcher MIC 35,
který nám velmi usnadňuje údržbu chodníků a cest v areálu zoo.
Skvěle se osvědčil především při odklízení listí a sněhu. Dále jsme
na naši již dříve pořízenou sekačku John Deere Z525E dokoupili
sběrný koš. Staré a vyřazené stroje byly postupně odprodány.
Vzhledem k šíření nákazy COVID-19 jsme během roku museli
zajišťovat různá opatření v rámci jednotlivých nařízení vlády –
instalace desinfekčních stojanů, reorganizace laviček a stolů po

areálu, uzavření některých pavilonů, rozmístění informačních
cedulí apod.
Na pavilonu šelem byla realizována kompletní rozsáhla
rekonstrukce střechy, která byla již řadu let v havarijním stavu.
V rámci této rekonstrukce došlo také k modernizaci stropních oken
a vybavení vnitřních ubikací šelem.
Součástí týmu technického úseku jsou také zahradnice, které
během celého roku pečovaly o celkový vzhled areálu zoo a zajišťovaly sečení trávníků, péči o rostliny, úklid listí.
Dále technický úsek v rámci spolupráce s Tesprou Hodonín
zajišťoval v zimních měsících údržbu komunikací.
Během roku byly provedeny tyto periodické kontroly: revize
elektrického zařízení, revize objektů, revize tlakových nádob,
revize hasičských přístrojů apod.
Zaměstnanci zoo se účastnili každoročního školení BOZP a požární ochrany. Někteří pracovníci navíc absolvovali školení řidičů
referentů, profesní školení řidičů a školení na obsluhu motorové
pily a křovinořezu.

T E C H N I C A L

D E P A R T M E N T

The technical section's operation in 2021 was ensured by
seven employees (maintenance workers, gardener, and driver).
Various issues had to be resolved over the past year, as some
buildings were partially reconstructed while others had to be
demolished.

Timálie čínská (Leiothrix lutea)
Pracovníci technického úseku likvidují interiér pavilonu akvárií,
který byl poškozen tornádem
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Unfortunately, the technical department's most important
activity this year dealt with the aftermath of the tornado that
hit our zoo in June. In this regard, our garden was extremely
fortunate. Only the aquarium pavilion sustained damage among
the buildings in the garden area. Otherwise, it mostly uprooted
trees, damaged roads, utilities, etc. Thankfully, we repaired our
garden area relatively quickly, thanks to the overwhelming support
and assistance of an incredible number of volunteers.
Throughout the year, we were forced to completely restore
the zoo's fencing, damaged by fallen trees. Furthermore, we
had to quickly determine where to keep the remaining salvaged
items, among other things. As a result, we acquired several
storage containers within a short period, placing them on the
zoo's perimeter.
Sadly, the tornado destroyed the zoo's neighboring area, which
included, in addition to the dog shelter, the former office of the
economic section, a material warehouse, and a truck garage.
During the cleanup of the tornado's aftermath, it became more
apparent than ever we needed to modernize our machinery.
Over the summer, we purchased a new Bobcat S530 V skid
loader. This year, we also bought a new sweeper, the Karcher
MIC 35. Further, we added a collection basket to our previously
purchased John Deere Z525E mower. Gradually we sold off old
and unwanted machines.
The spread of COVID-19 forced us to implement various
measures within individual government regulations.
The educational center's roof, which had been in disrepair
for many years, was completely rebuilt. As a result, the large cat
exhibit was reconfigured as part of this remodel.
Gardeners work as part of the technical department's team
throughout the year and are responsible for the zoo's overall
appearance, including lawn mowing, plant care, and leaf
cleaning.
During the winter months, the technical department provided
road maintenance in cooperation with Tespra Hodonín.
Periodic inspections were performed throughout the year,
including electrical equipment, buildings, pressure vessels, fire
extinguishers, etc.
Employees at the zoo took part in the annual OSH and fire
protection training. Additionally, some employees received
training for company car drivers, professional driver training, and
chainsaw and brush cutter operation training.

T E C H N I S C H E

A B T E I L U N G

Der Betrieb der technischen Abteilung wurde im Jahr 2021 von
insgesamt 7 Mitarbeitern (Instandhalter, Gärtner, Fahrer) erbracht.
Im vergangenen Jahr war es notwendig, die Mängel kontinuierlich
zu beheben, einige Gebäude mussten teilweise saniert und einige
komplett entfernt werden.

In diesem Jahr war leider die wichtigste Aufgabe der technischen
Abteilung die Beseitigung der Schäden nach dem Tornado, der
unseren Zoo im Juni heimgesucht hat. Unser Tiergarten hatte
jedoch großes Glück, da nur der Aquarienpavillon in unserem
Tiergarten beschädigt wurde. Ansonsten waren die Folgen mehr
oder weniger gering; entwurzelte Bäume, beschädigte Straßen
und Versorgungsleitungen, usw. Dank der riesigen Unterstützung
und Hilfe unglaublich vieler freiwilliger Helfer haben wir es
geschafft, die Schäden im Gartenbereich in kürzester Zeit zu
beheben.
Im Laufe des Jahres waren wir auch gezwungen, die
Umzäunung des Zoos, die durch die umgestürzten Bäume
zerstört wurde, komplett neu zu errichten. Daneben mussten
wir uns relativ schnell entscheiden, wo wir alle restlichen
Gegenstände, die wir aus dem Tornadoschutt geborgen
haben, aufbewahren werden. In kurzer Zeit ist es uns gelungen,
mehrere Behälter zu kaufen, die wir am Rande des Zoos
aufgestellt haben.
Die Einrichtungen, die sich auf dem zum Zoo gehörenden
Nebengelände befanden, wie das Tierheim für Hunde, ein
ehemaliges Büro der Wirtschaftsabteilung, Materiallager und
eine LKW-Garage, wurden durch den Tornado leider komplett
zerstört.
Bei der Beseitigung der materiellen Schäden wurde mehr
denn je deutlich, dass unser Maschinenpark modernisiert werden
muss. Deshalb haben wir im Sommer einen neuen Kompaktlader
Bobcat S530 V und eine neue Kehrmaschine Kärcher MIC
35 gekauft. Wir haben auch einen Sammelbehälter für unseren
zuvor gekauften Mäher John Deere Z525E gekauft. Alte und
ausrangierte Maschinen wurden schrittweise abverkauft.
Aufgrund der Ausbreitung von COVID-19 mussten wir im Laufe
des Jahres verschiedene Maßnahmen im Rahmen einzelner
staatlicher Vorschriften ergreifen. Beim Raubtierpavillon wurde
eine umfangreiche Rekonstruktion des seit vielen Jahren baufälligen
Daches durchgeführt. Im Rahmen dieser Rekonstruktion wurden
auch die Deckenfenster über den Innenräumen der Raubtiere
modernisiert.
Zum Team der technischen Abteilung gehören auch Gärtner, die
sich das ganze Jahr über um das Gesamtbild des Zoogeländes
kümmern und für Rasenmähen, Pflanzenpflege und Laubreinigung
sorgen. Darüber hinaus sorgte die technische Abteilung in den
Wintermonaten in Zusammenarbeit mit Tespra Hodonín für die
Straßeninstandhaltung.
Im Laufe des Jahres wurden die folgenden regelmäßigen
Inspektionen durchgeführt: Inspektionen von Elektroanlagen,
Gebäuden, Druckbehältern, Feuerlöschern, usw.
Die Zoomitarbeiter nahmen an der jährlichen Arbeitsschutzund Brandschutzschulung teil. Darüber hinaus absolvierten einige
Mitarbeiter PKW-Fahrerschulung, Berufskraftfahrerschulung und
Schulung für Bedienung von Kettensägen und Heckenschneidern.

Sibiřský husky nalezl v útulku dočasný domov
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útulek

PRO PSY

BC. ŠÁRKA KRAKOVSKÁ, VEDOUCÍ ÚTULKU
Letošní rok poznamenal chod útulku nejvíce v celé jeho historii. Rok
jsme zahájili v souladu s platnými protiepidemickými opatřeními
s branami uzavřenými veřejnosti. Protože naši čtyřnozí klienti
potřebují venčení bez ohledu na dění v okolním světě, umožnili
jsme dobrovolníkům alespoň brát psy na procházky.
V polovině dubna jsme konečně mohli otevřít v běžném provozu
s nadějí, že je vše za námi. Ale 24. června i nás zasáhlo tornádo
a poničilo útulek natolik, že nebylo možné jej nadále udržet
v provozu. Za velkorysou nabídku přijmout okamžitě do péče
všechny naše svěřence děkujeme Útulku pro opuštěná zvířata
Bulhary. Většina těchto psů již našla nové domovy.
Za první pololetí roku 2021 jsme do útulku přijali 63 psů,
20 z nich se vrátilo ke svým majitelům, 46 psům jsme našli nový
domov.
Než bude zase útulek připraven pomáhat psům bez domova,
vybudovali jsme pro potřeby Městské policie Hodonín od 1.
listopadu 2021 alespoň záchytné kotce v zázemí zoo. Nákup
kotců byl financován Nadačním fondem Pes v nouzi. Do těchto
kotců jsme za dva měsíce provozu přijali pět psů, dva byli vráceni původním majitelům, jeden musel být ze zdravotních důvodů
utracen. Ke konci roku 2021 tak evidujeme čtyři psy v naší péči,
z toho jeden je stále umístěn v útulku v Bulharech.
Veterinární péči v útulku i záchytných kotcích zajišťují
MVDr. Kateřina Jedličková a MVDr. Jana Neugebauerová.

D O G

S H E L T E R

This year has been the most challenging in the shelter's history.
We began the year by implementing anti-epidemic measures that
included closing the gates to the public. Finally, in mid-April, we
reopened to regular traffic, hoping that everything was behind us.
However, on June 24, a tornado struck and severely damaged
the shelter, deeming it unusable. We are grateful to the Shelter
for Abandoned Animals Bulhary for its generous offer to take our
dogs into their care.
In the first half of 2021, we accepted 63 dogs into the shelter,
20 returned to their owners, and 46 found new homes.
Before the shelter is ready to help homeless dogs again, on
November 1, 2021, we built temporary kennels on the zoo
grounds for the Hodonín City Police to use. The new dog kennels
were financed by the Dog in Need Endowment Fund. Within two
months, we accepted five dogs into the new kennels; two returned
to their original owners, and one had to be euthanized due to
health concerns. At the end of 2021, we registered four dogs in
our care; one is still housed at a shelter in Bulhary.
Veterinary care at the shelter and the temporary dog kennel
facility is provided by MVDr. Kateřina Jedličková and MVDr. Jana
Neugebauerová.

T I E R H E I M

F Ü R

H U N D E

Der Betrieb des Tierheims wurde in diesem Jahr am schlimmsten in
seiner Geschichte von unvorhersehbaren Ereignissen gekennzeichnet.
Wir haben das Jahr gemäß den geltenden Anti-EpidemieMaßnahmen mit geschlossenen Toren für die Öffentlichkeit begonnen.
Mitte April konnten wir endlich unsere Tore im Normalbetrieb öffnen.
Die Hoffnung, dass das Schlimmste hinter uns liegt, hat sich leider nicht
erfüllt. Am 24. Juni traf unsere Gegend ein Tornado und beschädigte
das Tierheim so gewaltig, dass der Betrieb der Einrichtung eingestellt
werden musste. Wir danken dem Bulhary Abandoned Shelter für das
großzügige Angebot, alle unsere Hunde sofort in Obhut zu nehmen.
Im ersten Halbjahr 2021 haben wir 63 Hunde im Tierheim
adoptiert, 20 davon sind zu ihren Besitzern zurückgekehrt, für
46 Hunde haben wir ein neues Zuhause gefunden.
Bevor das Tierheim wieder bereit ist, obdachlosen Hunden zu
helfen, haben wir im November 2021 für die Stadtpolizei Hodonín
im hinteren Bereich des Tiergartens Hundezwinger eingerichtet.
Die Anschaffung der Gehege wurde vom Dog in Need Endowment
Fund finanziert. Fünf Hunde haben wir in zwei Monaten adoptiert,
zwei wurden an die ursprünglichen Besitzer zurückgegeben, einer
musste aus gesundheitlichen Gründen eingeschläfert werden.
Ende 2021 registrieren wir vier Hunde in unserer Obhut, von
denen einer noch in einem Tierheim in Bulhary untergebracht ist.
Die tierärztliche Betreuung im Tierheim und in den Käfigen
erfolgt durch die Tierärztinnen Kateřina Jedličková und Jana
Neugebauerová.

Vstupní brána do útulku zničená tornádem
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ZOO HODONÍN JE ČLENEM

