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ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
Zřizovatel: Park exotických zvířat o.p.s.
Obecně prospěšná společnost vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl O, 
vložka 145
Sídlo: Dvorec 17, 373 12 Borovany
IČ: 28069706
DIČ: CZ28069706

HLAVNÍ ČINNOST
• provoz zoologické zahrady
• chov zoologických zvířat za účelem jejich rozmnožování a vystavování
• příprava a provoz vzdělávacích programů
• vytváření informačních systémů a propagace činnosti
• fotografování se zvířaty
• výstava osteologického materiálu

STATUTÁRNÍ ORGÁN
Ředitel
Viktor Ambrož
Správní rada
Předseda – Jana Ambrožová, členové – Marie Šafářová, František Domin
Dozorčí rada
Jitka Volfová, Jiří Volf, Alena Hrušková
Zakladatel
Viktor Ambrož

ZAMĚSTNANCI ZOO
Viktor Ambrož | ředitel
Petr Homola | ošetřovatel (velcí kopytníci, šelmy)
Lenka Chaloupková | ošetřovatelka (primáti, ptáci, malí savci a želvy)
Iva Fryčková | ošetřovatelka (primáti, ptáci, malí savci a želvy)
Marie Hatalová | ošetřovatelka
Ing. Michal Vorel | ošetřovatel
Ing. Tomáš Kašpárek | ošetřovatel
Jana Bláhová | pokladní
Ing. Miloslav Vráblík
Brigádníci | Bc. Václav Fiala, Kristýna Šafářová, Michaela Kroufková, Marek Volf
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NENÍ ČAS OTÁLET
Rok 2016 pro nás byl po stavební a chovatelské stránce plný od začátku až do konce. Asi 
nejvýznamnější a nejnákladnější byla stavba pavilonu HIPPO, která začala na počátku roku. 
Téměř současně byla přebudována stávající a již nevyhovující ubikace, která dříve sloužila pro 
makaky. Stavebními úpravami vznikl pavilon pro jihoamerické drápkaté opičky, které jsme 
doposud nevystavovali. Nové zázemí zde našly čtyři druhy těchto zajímavých zvířat – tamaríni 
pinčí, tamaríni bělohubí, tamaríni sedloví a kosmani bělovousí.
Rodina gibonů larů nám přichystala nečekané překvapení v podobě dalšího mláděte. Samice 
Peggy porodila 2. 3. mládě. Nutno podotknout, že mládě přišlo na svět po 13 ti měsících od 
narození prvního mláděte (samečka). O to větší radost zavládla mezi ošetřovateli po zjištění 
pohlaví, je to samička. Starost jsme měli hlavně o samici, která kojila obě mláďata a mohlo 
dojít k odvápnění. Na doporučení veterinárního lékaře byla přehodnocena krmná dávka 
a uzpůsobena kojící matce. Celá 
rodinka dál výborně prosperuje.
V červenci proběhla výstavba 
srubové vyhlídky u bílých tygrů. 
Na střechu jsme zvolili rákosovou 
krytinu tzv. došky. Srub slouží ke 
klidnému pozorování všech šelem 
s možností relaxace návštěvníků 
i jako úkryt v době nepříznivého 
počasí.
Prázdniny jsme ukončili důležitým 
transportem vzácných bílých lvů 
jihoafrických (Panthera leo krugeri). 
Převoz ze ZOO Safari Swierkocin 
v Polsku byl náročný s ohledem 
na vzácnost zvířat a tropické 
teploty, které v ten den panovaly 
v celé Evropě (30°C). Jedná se 
o největší poddruh lva pustinného. 
Samec Agi (5,5 roku) a samice Tia 
(6 let) se v krátké době aklimatizovali na nové prostředí. Je jen jedno místě na světě kde 
se opravdu vyskytuje ve volné přírodě – Timbavati, oblast hranic Jižní Afriky v sousedství 
s Krugerovým NP. Bílí lvi nejsou albíni, ale genetická rarita, která se váže unikátně pouze 
k této jedné endemické oblasti na světě. U těchto lvů se vzácně vyskytuje leucismus (ztráta 
kožního pigmentu působící výrazně světlé až bílé zbarvení srsti).
Po dvou letech proběhla 14. 9. pravidelná 
veřejnoprávní kontrola Komise pro zoologické 
zahrady vedená RNDr. Magdalenou Boučkovou. 
Průběh a výsledek provedené kontroly byl pro 
zoologickou zahradu velmi příznivý.
V závěru roku proběhla výstavba „teplé zimní haly“. 
Jelikož do seznamu držených zvířat v průběhu léta 
a podzimu přibyly nové druhy teplomilných antilop, 
muselo se vybudovat odpovídající zázemí pro 
nejnáročnější část roku. Stavba z polyuretanových 
panelů vyrostla vedle afrického výběhu. Uvnitř 
vznikl prostor pro tři druhy antilop – nyala nížinná, 
antilopa losí a buvolec běločelý.

Stavba pavilonku pro drápkaté opičky

 Gibon lar s mláďaty
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V oblasti marketingu a propagace zoo došlo k výrazným změnám. Navázáním spolupráce 
s firmou CR NET.cz zastoupenou panem Michalem Svobodou pomalu začaly vznikat nové 
internetové stránky, které získaly zcela novou podobu a moderní vzhled. K úplnému spuštění 
došlo až na podzim, ale s o to větší úspěšností a sledovaností.
S ohlédnutím za rokem 2016 musíme konstatovat, že vše proběhlo, tak jak mělo být, že 
se střídala roční období, tak jako dříve. Léto nebylo tropické, ale středoevropské, podzim 
s babím létem a postupným přechodem do zimního období. To také vyhovovalo zvířatům 
a v neposlední řadě návštěvníkům, kteří často velmi pozitivně ocenili naši práci.

SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE
Střední odborná škola ekologická a potravinářská, Veselí nad Lužnicí
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta
SOŠ veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové 
zkoušky
Střední odborná škola rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína Třeboň
Česká zemědělská akademie v Humpolci

EDUKACE
Program „Poznávej zvířata“
Vždy na začátku roku v měsících leden až březen a následně na konci roku od listopadu do 
prosince probíhá vzdělávací program s ukázkami živých zvířat. V roce 2016 jsme započali již 
11 let činnosti vzdělávání dětí od nejmenších a to mnohdy i dvouletých dětí. Několikrát týdně 
jsme vyjížděli do terénu, přesněji řečeno přímo do sídla MŠ a ZŠ, ale i senior domů. Děti 
i paní učitelky byly vždy natěšeny a do většiny zařízení jsme se my i zvířata velmi těšili. Na 
jedenáctou sezónu jsme připravili zajímavá zvířata. Počátkem roku jsme se za žáky vydávali 
společně se seriemou rudozobou a surikatami. Na konci roku se jednalo o zvířata mangusta 
trpasličí a mara stepní. Většina těchto zvířat je z různých důvodů odchována uměle a po 
vytvoření si důvěry k lidem jsou zařazena do vzdělávacích programů.

Snahou posílit podvědomí o potřebě chránit přírodu a předáváním základních informací 
o daných druzích formou našeho programu oslovujeme posluchače od útlého věku a věříme, 
že tato činnost má smysl. Často jsme se sami přesvědčili o zájmu dětí dozvědět se nové věci.
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ZAPOJENÍ ZOO DO OCHRANÁŘSKÝCH AKTIVIT
ČACHOK – ASOCIACE NA OCHRANU KROKODÝLŮ

Členství a podpora projektu na 
záchranu krokodýla siamského 
v Kambodži.

Každoročně probíhají dvě setkání. 
To jarní se uskutečnilo o víkendu 
18. – 19. 6. v ZOO Jihlava. Na 
setkání byli vysláni zástupci ZOO, 
ředitel Viktor Ambrož a Filip 
Ambrož.

Druhé setkání bylo na podzim 
5. 11. v Hnanicích na Moravě. 
Druhý den 6. 11. jsme se všichni 
vydali do ZOO Vídeň na plánovanou 
exkurzi do pavilonu plazů 
a prohlídku nejstarší zoologické 
zahrady na světě. Za ZOO Dvorec 
se zúčastnil Viktor Ambrož a Jana 
Ambrožová. Měli jsme možnost 
setkat se s ošetřovatelkou pand 
a koal paní Simonou Gábrišovou.

Během obou setkání jsme získali 
nové informace o počtech 
krokodýla siamského ve volné 
přírodě i v plemenné knize. 
Přínosem byly i další zajímavé 
přednášky zaměřující se na ochranu 
krokodýlů všeobecně a poznatky 
z cest do světa třetích zemí.

RNDr. Pavel Moucha, Simona Gábrišová  
a Viktor Ambrož v zoo Vídeň

OCHRANA MRAVENCE LESNÍHO (Formica rufa)
Informační tabule o lesních mravencích, která je umístěna na kraji lesa u vjezdu na parkoviště 
přinesla první pozitivní výsledky. V posledním roce jsme zaznamenali nárůst počtu nových 
mravenišť, která se nacházejí v přilehlém lese. Dokonce i na pozemku v areálu zoo a to 
konkrétně za pavilonem HIPPO.
Není návštěvník, který by při příjezdu nebo odjezdu z parkoviště nepřistoupil k informačnímu 
panelu a nepřečetl si informace o mravenci lesním.
Toto nás velice těší a jsme rádi, že i malá podpora ochrany běžného druhu vyskytujícího se 
v našich lesích má tak velký význam.
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ORYX DAMMAH – EEP
Koordinátorka plemenné knihy 
přímorožce šavlorohého Dr. Tania 
Gilbert pravidelně informuje orga-
nizace zabývající se chovem těchto 
antilop o stavu zvířat chovaných 
v lidské péči a o projektech zabýva-
jících se reintrodukcí.
V roce 2016 byla vydána již 
12. plemenná kniha International 
studbook for the scimitar-horned 
oryx Oryx dammah, ze které 
vyplývá, že projekt v Národním 
parku Dghoumes pokračuje 
pravidelným monitorováním, 
budováním kapacit a školením 
ekologických stráží, sledováním 
stavu populací SHO a průzkumu 
biologické rozmanitosti.
Další projekty o širší sahelo-saharské biologické rozmanitosti pokračují v několika projektech. 
Současná tuniská metapopulace SHO se skládá z přibližně 200 jedinců.

AKTIVITY PRO NÁVŠTĚVNÍKY
 Zážitkový program Staň se ošetřovatelem – i v tomto roce bylo prodáno a zároveň 

i využito několik poukazů. Většina zúčastněných si odnášela krásné zážitky a hlavně 
zkušenost, ale také poznatek o náročnosti péči o svěřená zvířata.

 Průvodce po zoo – největší zájem byl o průvodce na trase č. 4 (všeobecné informace 
o vybraných zvířatech v zoo). V druhé řadě se skupiny zajímaly o informace 
o šelmách.

 Komentované krmení – naprostou novinkou bylo komentované krmení hrocha 
Bubórka. Ošetřovatel a komentátor v jedné osobě předával návštěvníkům zajímavé 
informace o chování, krmení a způsobu života tohoto savce takovým způsobem, 
že se mnohdy krmení protáhlo i na 30 min. Díky dobře situovanému vnitřnímu 
prostoru mohlo být komentované krmení prováděno i v zimních měsících a tím byla 
zaznamenána zvýšená návštěvnost.

 Příměstské tábory – další ročník PT 
probíhal ve dvou týdnech následujících 
po sobě od 11. 7. do 22. 7. Pod vedením 
zkušených vedoucích manželů Bc. 
Václavem Fialou a Mgr. Soňou Fialovou. 
Oba týdny byly kapacitně naplněny a děti 
si odnesly spoustu krásných zážitků, 
získaly drobné dárky a nové kamarády. 
Bohužel tento rok se s námi rozloučili 
i vedoucí, kteří změnili své bydliště. Za 
jejich práci jim patří poděkování.

Přímorožci v zoo Dvorec
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TRADIČNÍ I MIMOŘÁDNÉ AKCE POŘÁDANÉ V AREÁLU ZOO:
Úplně první akcí roku byla oslava 
20. narozenin medvědice Airin. 
Trochu nám oslavu komplikovalo 
silné sněžení a obávali jsme se 
snížené aktivity medvědice v tomto 
období. K zimnímu spánku neulehla 
a dárky si patřičně užila. Společně 
jsme jí popřáli dlouhý život.

1. květen patřil přivítání nového 
člena do skupiny zvířat v zoo. 
Největší a nejtěžší zvíře v historii 
naší zoo, které přicestovalo z daleké 
ZOO Magán z Maďarska – HROCH 
OBOJŽIVELNÝ, jménem Buborék. 
Kmotrem se stal regionální redaktor 
televize Nova Jiří Bydžovský.

Den dětí, oblíbená akce, která 
baví nás a děti. Poslední květnová 
neděle patřila tradičně rodinám 
s dětmi. Tentokrát jsme pozvali 
k pobavení dětí Tetu Terezu 
s manželem. Společně zahráli tři 
pohádky a Teta Tereza provedla děti 
po zoo. Luboš Voráček moderoval 
celý den a kdo měl zájem soutěžit, 
vyhledával po zoo odpovědi na 
záludné otázky. Nechyběly dárky 
pro bílé tygry Nanu a Nenu, kteří 
v květnu slavili 3. narozeniny.
25. 5. byl zahájen další rok 
školních výletů s pohádkou. Herci 
Divadélka KOS hráli krásnou 
pohádku v kinosále Borovany. Po 
shlédnutí divadelního vystoupení 
se děti přesunuly do zoo za zvířátky. 
Poslední pohádka byla odehrána 
7. 6. a školní výlety pokračovaly až 
téměř do konce června.

Srpen patřil 9. Výročí založení 
Parku exotických zvířat o.p.s. 
a 4. roku od získání licence 
k provozování Zoologické zahrady 
Dvorec. Oslava proběhla 7. 8. 
a celý den se nesl v africkém stylu. 
Hlavním účinkujícím byla taneční 
skupina Ugandan Dances Band. 
Bylo podáváno africké jídlo, pití, 
promítány fotky z putování po 

Narozeniny – medvědice Airina

Narozeniny – hrocha

Oslava v africkém stylu



8

Výroční zpráva 2016
Zoologická zahrada Dvorec

Ugandě a také proběhl křest mláděte skotu watusi. Nechyběly dílničky pro děti, malování na 
obličej, veselá muzika a komentované krmení.

V říjnu proběhla oslava Dne zvířat, jako již 
v minulých letech měli návštěvníci možnost přinést 
zvířatům pamlsky a společně s ošetřovateli je 
nakrmit. Doprovodné komentované prohlídky 
terária přispěli k rozšíření povědomí o jedovatých 
hadech.

Druhou podzimní akcí bylo sázení stromů a keřů 
v rámci celosvětových oslav Dne stromů.
Mimořádný zájem o výsadbu různých rostlin 
měly hlavně děti. Jejich nadšení pak sdílela celá 
rodina. Vysázeno bylo 20 dřišťálů, listnaté stromy 
a rododendrony. Všechny tyto rostliny by měly 
v budoucnu zajišťovat protihlukovou a vizuální 
stěnu mezi jednotlivými výběhy zvířat. Můžeme říct, 
že zoo je již zelená a plní se očekávání, které jsme od 
vysázených stromů požadovali.

Vánoční oslavy jsme zahájili v sobotu 17. 12. Vánocemi v zoo. Pozvání na akci přijali 
sourozenci Miroslav a Štěpánka Tomáškovi, kteří nám předvedli umělecké kovářství, odlévání 
olova, ručně zdobené perníčky a navodili tak krásnou atmosféru vánoc.

9. narozeniny ZOO s ochutnávkou afrického jídla, pití a hudby

Buvolec běločelý
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CHOVATELSKÝ ÚSEK A VETERINÁRNÍ ÚSEK
Prase savanové (Phacochoerus africanus)

Chov těchto nádherných zvířat 
začal v naší zoologické zahradě 
začátkem června roku 2015, kdy 
k nám ze zoo Plzeň byli dopraveni 
2 zástupci tohoto druhu. Samec 
Bivoj (5měsíců) a samice Kačka  
(5 měsíců).

Krmná dávka pro obě prasata 
na den byla zhruba 6kg ovoce 
a zeleniny. Především kořenová 
zelenina (mrkev, celer, petržel 
a červená řepa), jablka, trochu zelí, 
cibule aj. Dále cca 1kg speciálních 
granulí, trochu sena a jako 
živočišnou bílkovinu jsme přidávali 
vejce (syrová i vařená) a tvaroh.

Obě prasata k nám byla dopravena v dobré zdravotní i fyzické kondici. Bivoj i Kačka byli 
nejprve umístěni do vnitřní ubikace, aby si na sebe lépe zvykli s ošetřovateli a mezitím se 
dokončil jejich venkovní výběh. Stěhování do nového výběhu i s přilehlým zimovištěm 
proběhlo v polovině srpna. Přesun probíhal vcelku standardně, když vezmeme v potaz 
plachou a divočejší povahu těchto zvířat. V novém domově se velmi rychle zabydleli, vytvořili 
si několik bahnišť a vše bylo v pořádku. Problém ale nastal vždy, když jsme se je pokusili 
zavřít v jejich domečku. Naráželi do oplocení a byli náchylní na stres. Prasata savanová jsou 
velmi citlivá na nízké teploty a v polovině října se neochota k zalézání málem stala Bivojovi 
osudnou. Chladné noci ho energeticky zcela vyčerpaly. Ztratil hodně na váze, byl roztřesený 
a těžko se udržel na nohou. Museli jsme ihned obě prasata odchytit a přemístit na jejich 
vytápěné zimoviště, kde již byli po celou zimu. Bivojovi jsme s naším veterinářem podali 
glukózu a ATB na vytvoření tzv. „antibiotické clony“. Teplo a přilepšování ve stravě pomohlo 
Bivojovi se dostat, přes zimu, zpět do dobré kondice. Výborně se nám osvědčilo přidávání 
cibule do krmné dávky, která posiluje jejich imunitu. A na odčervování nejlépe u našich prasat 
savanových funguje česnek. Další výhodou těchto přírodních metod je, že nezatěžujeme tělo, 
těchto velice náchylných zvířat, chemickými preparáty.

Na jaře, když už to teploty dovolily, byli  „savaňáci“ pravidelně pouštěni ven. Naučili jsme 
se s nimi lépe pracovat a jejich zavírání na chladné jarní noci bylo snadnější než před tím. 
Vyskytl se ještě jeden menší problém, že Bivoj na několika místech po těle ztratil srst. Ale vše 
vyřešil vitamín D ze slunečních paprsků.

I přes počáteční potíže se nám vše podařilo zvládnout a prasata savanová u nás našla 
spokojený a důstojný domov.

Petr Homola, ošetřovatel kopytníků

Prasata savanová
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Výnosy (v tisících Kč)

Spotřeba, nákupy 2 094

Stav zásob vlastní činnosti 135

Osobní náklady – mzdy, odměny, pojištění 1 787

Daně, poplatky 6

Ostatní náklady 121

Odpisy 269

Daně 1

Celkem 4413

Přijaté příspěvky 558
Tržby 4025

Ostatní výnosy 25

Celkem 4608

EKONOMICKÝ ÚSEK

Náklady (v  tisících Kč)

Ministerstvo životního prostředí, Praha Účelová neinvestiční dotace 

Příspěvek zoologickým zahradám 
pro rok 2016

Dotace na krmivo pro vybrané
druhy zvířat

A. Chov ohrožených druhů zvířat světové fauny v českých zoologických 
zahradách

318 446,–

B. Zapojení českých zoologických zahrad do systému 
ochrany přírody České republiky

40 393,–

Příspěvek ÚP ČR, Ostrava
Evropská unie, Evropský sociální fond Podporujeme vaši budoucnost
SÚPM

30 000,–

PŘÍSPĚVKY A SPONZOŘI, ADOPCE
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Jméno a příjmení/
firma Datum Výše daru Účel daru

Ing. Radka Rajnochová 5. 2. 2016 1 000 Patron - gibon lar

Alena Weigelová 17. 3. 2016 1 000 Patron – želva pardálí

Město Borovany 11. 3. 2016 15 000 Podporu činnosti

Žáci a učitelé ZŠ Trhové 
Sviny

16. 4. 2016 7 037 Adoptivní rodič – lemur kata

David Pech 14. 6. 2016 1 500 Patron – tygr indický bílý

Miroslav Křížek 19. 5. 2016 1 200 Patron – šimpanz učenlivý

Michal Hudec 29. 8. 2016 3 000 Patron – levhart skvrnitý

Boris Urg 3. 10. 2016 5 000 Adoptivní rodič – koza 
holandská (2 zvířata)

Jiří Kroužek 18. 11. 2016 5 000 Adoptivní rodič – osel domácí

František Marek 11. 11. 2016 5 000 Adoptivní rodič – nosál 
červený

Josef Kernal -IZOLACE 25. 11. 2016 10 000 Adoptivní rodič – rys ostrovid

Irena Petráková – 
Penzion Vila Hana

29. 11. 2016 100 000 Adoptivní rodič – lev 
jihoafrický bílý (dvě zvířata)

Mgr. Jelena Tomicová 11. 12. 2016 30 000 Patron – lev pustinný

MVDr. Pavel Doubek 23. 12. 2016 24 000 Adoptivní rodič – Nyala 
nížinná (dvě zvířata)

SEZNAM DÁRCŮ A SPONZORŮ V ROCE 2016

Tygr indický bílý
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1.1.
2016

Příchod
 Arrival

Narození
Birth

Úhyn/Death
Odchod/Depart

31.12.
216

PRIMÁTI PRIMATES
Šimpanz učenlivý / Pan troglodytes / 1,0,0 1,0,0
Makak jávský /Macaca fascicularis/ 2,2,0 2,2,0 0,0,0
Makak kápový /Macaca radiata/ 1,1,0 1,1,0 0,0,0
Makak magot /Macaca sylvanus / 0,3,0 0,2,0 0,1,0
Gibon lar /Hylobates lar / 2,1,0 0,1,0 2,2,0
Pavián babuin /Papio cynocephalus / 6,4,0 0,1,0 6,5,0
Lemur kata /Lemur cata / 1,1,0 1,1,0
Kosman černouchý /Callithrix penicilata/ 1,0,0 1,0,0 0,0,0
Tamarín sedlový /Saguinus fuscicollis/ 1,1,0 1,1,0
Tamarín pinč /Saguinus oedipus/ 1,1,0 1,1,0 2,2,0
Tamarín bělohubý /saguinus labiatus/ 1,0,0 0,1,0 1,1,0
Kosman bělovousý /Callithrix jacchus/ 1,1,0 1,0,0 1,0,0 1,1,0
Mandril rýholící /Mandrillus sphinx/ 0,1,0 0,1,0
ŠELMY CARNIVORA
Lev jihoafrický bílý /panthera leo krugeri/ 0,0,0 1,1,0 1,1,0
Lev pustinný /Panthera leo / 2,3,0 2,3,0
Tygr ussurijský /Panthera tigris altaica / 2,1,0 2,1,0
Tygr indický /Panthera tigris tigris / 1,1,0 1,1,0
Levhart skvrnitý /Panthera pardus / 1,1,0 1,1,0
Rys ostrovid /Lynx lynx / 1,1,0 1,1,0
Medvěd hnědý /Ursus arctos / 0,1,0 0,1,0
Šakal čabrakový /Canis mesomelas / 2,0,0 2,0,0
Vlk euroasijský /Canis lupus / 6,3,0 2,1,0 2,0,0 6,4,0
Surikata vlnkovaná /Suricata suricatta / 2,2,0 2,2,0
Skunk pruhovaný / Mephitis mephitis/ 1,0,0 1,0,0
Ovíječ filipínský / Paradoxurus hermaphroditus / 1,1,0 1,1,0
Nosál červený / Nasua nasua / 1,2,0 1,2,0
Mangusta trpasličí /Helogale parvula/ 0,0,0 1,1,0 1,1,0
PTÁCI - PAPOUŠCI AVES /PSITTACIFORMES/
Ara ararauna /Ara ararauna / 1,2,0 1,2,0
Ara zelenokřídlý /Ara chloroptera / 1,1,0 1,1,0
Ara červenoramenný /Ara nobilis / 1,1,0 0,1,0 1,0,0
Amazoňan kubánský /Amazona leucocephala/ 1,0,0 1,0,0
Kakadu bílý /Cacatua alba/ 1,0,0 1,0,0
PTÁCI - BRODIVÍ AVES /CICONIIFORMES/
Ibis slámokrký /Threskiornis spinicollis/ 1,1,0 1,1,0
PTÁCI - KRÁTKOKŘÍDLÍ AVES /GRUIFORMES/
Seriema rudozobá /Cariama cristata/ 1,1,1 1,1,1
Jeřáb královský Balcarica regulorum 2,1,0 2,1,0
PTÁCI - SROSTLOPRSTÍ AVES/CORACIIFORMES
Zoborožec šedolící Ceratogymna brevis 1,0,0 1,0,0
Zoborožec naříkavý Bycanistes bucinator 1,1,0 1,1,0
SUDOKOPYTNÍCI ARTIODACTYLA
Hroch obojživelný /Hippopotamus amphibius/ 0,0,0 1,0,0 1,0,0
Buvol domácí /Bubalus arnee f. bubalis / 2,1,0 0,1,0 1,0,0 3,2,0
Watusi /Watusi / 1,1,0 0,1,0 0,1,0 1,1,0
Lama guanako /Lama guanicoe / 2,1,0 0,1,0 1,0,0 1,2,0

Seznam zvířat 216
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Lama domácí /Lama glama / 1,2,0 0,1,0 1,1,0
Mangalika /Mangalica / 1,1,0 1,1,0
Velbloud dvouhrbý /Camelus bactrianus / 1,0,0 1,0,0
Pekari bělobradý /Tayassu pecari / 1,0,0 0,1,0 0,0,0
Pekari páskovaný /Pecari tajacu/ 0,0,0 3,5,0 0,0,1 2,0,0 1,5,1
Prase savanové /Phacochoerus africanus/ 1,1,0 1,1,0
Koza kamerunská /Capra hircus / 4,6,0 4,6,0
Koza burská /Capra hircus / 1,2,0 1,1,0 0,1,0
Koza holandská /Capra hircus / 3,4,0 3,4,0
Ovce cápová /Ovis aries strepsiceros/ 2,1,0 0,1,0 1,0,0 1,2,0
Ovce ouessantská /Ouessant schafe / 1,4,0 1,1,0 0,3,0
Pakůň žíhaný modrý /Connochaetus taurinus taurinus/ 2,1,0 1,0,0 3,1,0
Přímorožec šavlorohý /Oryx damman / 3,0,0 3,0,0
Antilopa losí /Taurotragus oryx/ 1,1,0 0,1,0 0,1,0
Buvolec běločelý /Damaliscus pygargus phillipsi/ 0,0,0 1,0,0 1,0,0
Nyala nížinná /Tragelaphus angasii/ 0,0,0 2,1,0 1,0,0 1,1,0
LICHOKOPYTNÍCI PERISSODAKTYLA
Osel domácí / Equus asinus f. domestica / 3,1,0 2,0,0 1,1,0
Pony /Equues / 1,0,0 1,0,0
Tapír jihoamerický / /Tapirus terresstris / 1,0,0 1,0,0
Letouni CHIROPTERA
Kaloň egyptský Rousettus Aegyptiacus 2,5,5 0,0,2 2,5,7
PŠTROSI AVES / STRUTHIONNIFORMES/
Nandu pampový /Rhea americana / 1,1,0 2,0,0 0,1,0 3,0,0
ŽELVY CHELONIA
Želva ostruhatá /Centrochelys sulcata/ 1,0,0 1,0,0
Želva pardálí /Stigmochelys pardalis pard./ 1,0,2 1,0,0 0,0,2
Želva pralesní /Chelonoidis denticulata/ 1,2,3 1,2,3
Kajmanka supí /Macrochelys temminckii/ 0,0,0 1,0,0 1,0,0
Kajmanka dravá /Chelydra serpentina/ 1,1,0 1,1,0
Kožnatka čínská /Pelodiscus sinesis/ 1,0,0 1,0,0
Tereka hnědá /Pelusios castaneus/ 1,3,0 1,3,0
KROKODÝLOVÉ CROCODILIA
Kajman brýlový /Caiman crocodilus/ 0,1,0 0,1,0
Krokodýl čelnatý /Osteolaemus tetraspis / 0,1,0 0,1,0
Krokodýl nilský /Crocodylus niloticus cowie/ 0,0,0 0,0,2 0,0,2
JEŠTĚŘI SAURIA
Trnorep sklaní /Uromastyx acanthinura / 1,3,0 1,3,0
HADI SERPENTES
Kobra Asheova /Naja ashei/ 0,2,0 0,2,0
Kobra černá /Naja melanoleuca / 2,1,0 2,1,0
Kobra černokrká /Naja nigricollis / 2,1,0 2,1,0
Kobra červená /Naja pallida / 1,1,0 1,1,0
Kobra čínská /Naja atra / 2,2,0 0,1,0 2,1,0
Kobra egyptská /Naja haje / 1,1,0 1,1,0
Kobra egyptská /Naja haje legionis / 0,0,1 0,0,1
Kobra indická /Naja naja / 1,1,0 1,1,0
Kobra kapská /Naja nivea / 3,1,0 3,1,0
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Kobra cejlonská /Naja naja polyocellata/ 1,1,0 1,1,0
Kobra monoklová /Naja kaouthia/ 3,2,0 3,2,0
Kobra monoklová /Naja kaouthia suphanensis/ 0,1,0 0,1,0
Kobra nubijská /Naja nubiae / 2,2,0 2,2,0
Kobra samarská /Naja samarensis / 1,1,0 1,1,0
Kobra siamská /Naja siamensis / 2,2,0 1,2,0 3,4,0
Kobra anchietova /Naja anchietae/ 1,1,0 1,1,0
Kobra kroužkovaná /Naja annulifera annulifera/ 1,2,0 1,1,0
Kobra kroužkovaná bezpruhá  /Naja annulifera/ 1,1,0 1,1,0
Kobra mozambická /Naja mossambica/ 1,1,0 1,1,0 2,2,0
Kobra Pakistánská /Naja karachiensis/ 1,1,0 1,1,0
Kobra zebrovaná /Naja nigricincta/ 1,1,0 1,1,0
Kobra jávská /Naja sputatrix/ 1,1,0 1,1,0
Kobra jávská  /Naja sputatrix leucistic/ 0,1,0 0,1,0 0,1,0
Kobra středoasijská /Naja oxiana/ 1,2,0 1,2,0
Kobra sumatránská /Naja sumatrana/ 1,2,0 1,2,0
Kobra filipínská /Naja philippinensis/ 1,2,0 1,2,0
Kobra obojková /Hemachatus hemaechatus/ 0,0,0 1,0,0 1,0,0
Kobra královská /Ophiophagus hannah/ 1,0,0 1,0,0
Chřestýš oreganus /Crotalus oreganus / 1,0,0 1,0,0 0,0,0
Anakonda velká /Eunectes murinus / 2,1,0 2,1,0
Anakonda žlutá /Eunectes notaeus / 1,0,0 1,0,0 1,0,0
Krajta tmavá /Python molurus bivittatus 1,1,0 1,1,0
Zmije gabunská /Bitis gabonica gabonica / 1,0,0 1,0,0
Mamba zelená úzkohlavá /Dendroaspis angusticeps/ 1,1,0 1,1,0
Mamba západoafrická /Dendoaspis viridis/ 1,1,0 1,0,0 1,1,0
HLODAVCI RODENTIA
Kapybara /Hydrocheorus hydrochaeris / 1,0,0 1,0,0
Mara stepní /Dolichotis patagonum / 1,3,0 0,1,0 0,2,0 1,3,0
Kuandu /Coendou prehensilis/ 0,0,0 1,0,0 1,0,0
TANOVITÍ TUPAIIDAE
Tana severní /Tupaia belangeri / 1,1,0 0,1,0 1,2,0

Transport bílých lvů 
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Velbloud dvouhrbý

Srub

Hrošinec
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