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• 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
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Pracovní tým - ošetřovatelé a brigádníci s ředitelem.
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PRVNÍCH 10 LET ZA NÁMI

Zdá se až neuvěřitelné, jak 
každý rok uběhne a plány, 
které si stanovíme se nám 
z 90 % daří plnit. Někdy jsou 
naše cíle hodně vysoké a zda-
jí se nedosažitelné. S pomocí 
dobrého kolektivu, výbor-
né skladby zvířat a v nepo-
slední řadě hlavně díky ná-
vštěvníkům se daří budovat 
a rozvíjet zoo. Začátek roku 
2017 nebyl úplně dle našich 
představ. Tragická událost, 
která se přihodila 4. 2. v ran-
ních hodinách v ubikaci ptá-
ků a prasat savanových nás 
všechny velmi zasáhla. Trvají-
cí silné mrazy způsobily zkrat 
na přímotopu a vzniklý požár 
zlikvidoval vše ještě před pří-
jezdem hasičů. Bohužel ško-
da vznikla hlavně na zvířatech a z tohoto jsme se vzpamato-
vávali dlouho a těžce.

Život v zoo ale běží dál, někdy až závratnou rychlostí a zvířata 
se nám vždy postarají o rozptýlení. Tentokrát nás překvapila 
lvice Nina, která porodila do venkovního výběhu mládě. Ne-
doufali jsme v šanci lvíče zachránit, bylo silně podchlazené, 
ale živé. K překvapení nás všech byla samička natolik chtivá 
života, že nám pomohla vše zvládnout, zabojovala a rostla do 
silné, krásné lvice. První známky úspěchu se začaly pomalu 
hrnout. Zaznamenali jsme prvoodchovy v teráriu, u drápka-
tých opiček, pekari páskovaných a dalších zvířat. Obrovským 
úspěchem byl přirozený odchov pěti zdravých lvíčat od jiho-
afrických bílých lvů. Zda se jedná o rekordní počet mláďat 
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v jednom vrhu jsme si nechali prověřit Agenturou Reuters  
a AP. Bylo potvrzeno, že se jedná o první světový úspěch 
v chovu jihoafrických lvů (Panthera leo krugeri). Snímky oble-
těly celý svět. 
Tím neskončila reprodukce velkých koček. Tygřice Blacky ve 
svých 16,5 letech v srpnu porodila krásné, zdravé mládě. 
Máme též potvrzeno, že se nám podařilo jako třetí evropské 
zoo odchovat tamaríny sedlové.

S příchodem podzimu a poklesu návštěvníků byl pravý čas začít 
budovat nové zázemí pro ptáky a započít s přípravou plánů na 
další rok. Na místě, kde byl původně výběh pro kozy a ovce  
začala vznikat ubikace pro šelmy. Nesmíme opomenout 
rekonstrukci vstupní brány. Nový vzhled dává zoo exotickou 

vůni v podobě rákosové krytiny. Brána plní i no-
vou funkci - zakrytí turniketu a kolostavu.

Za 10 let vyrostla na zelené louce plnohod-
notná zoologická zahrada, která je budována 
z neveřejných zdrojů. Bylo zde odchováno vel-
ké množství kriticky ohrožených druhů zvířat, 
navštívilo nás na statisíce návštěvníků a jsme 
nejnavštěvovanějším turistickým cílem v ob-
lasti Novohradsko a okolí.

Deset let není v budování zoo moc, ale 
už nejsme v plenkách, už umíme chodit 
a v životě bojovat.

Viktor Ambrož, ředitel



Výroční zpráva 2017
Zoologická zahrada Dvorec - 10 let

SPOLUPRACUJÍCÍ  ORGANIZACE:

EDUKACE

SOŠ ekologická a potravinářská, Veselí nad Lužnicí
SOŠ veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, České Budějovice
SOŠ rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína, Třeboň
Jihočeská univerzita, zemědělská fakulta, České Budějovice

Vzděláváním lze nazvat vytváření infor-
mačního systému umístěného v areá-
lu zoo u každého druhu zvířete. Každý 
návštěvník má možnost získat základní 
vědomosti o zvířatech chovaných v zoo. 
Podporou a také novinkou bylo zpro-
voznění mobilní aplikace PRŮVODCE PO 
ZOO, kterou si hlavně mladší generace 
návštěvníků mohla stáhnout do svých 
chytrých mobilů. Aplikace obsahovala 
čtečku QR kódů, které jsou na všech info 
tabulkách a kdo si nestihl přečíst text při 
návštěvě zoo mohl pokračovat se zjišťo-
váním informací třeba po cestě domů.

Webové stránky jsou také velmi důleži-
tým prvkem ve vzdělávání a informova-
nosti lidí. V roce 2016 jsme dali vzniknout 
nové podobě webu a dále jsme pokračo-
vali v doplňování novinek, zajímavostí, ale i poučení.

Program „Máme rádi zvířata“
Po 11ti letech byl edukační program Poznávej zvířata přejme-
nován. Motto zoo je fráze „Máme rádi zvířata“ a nechceme 
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ji ponechat pouze jen frází a chceme se přiblížit více mladé 
generaci a učit je mít rád zvířata. Dvanáctý ročník byl zahájen 
v listopadu se zvířaty, která po několika týdnech příprav byla 
schopna s námi vykonávat tuto důležitou činnost. Ibis posvát-
ný, mládě, které bylo vyhozeno z hnízda a bez péče ošetřo-

vatelů by zahynulo, mělo výborný 
předpoklad pro tento pořad. U dru-
hého zvířete se zpočátku zdálo až 
neuvěřitelné, že by byl tento druh 
schopen se programu účastnit. Di-
kobraz obecný, sameček, měl tak 
mírnou povahu, že bez okolků a rád 
cestoval za dětmi do školek a škol.

S ohledem na stálý zájem o program 
a udržení pozornosti dětí ve věku 2 - 
15 let považujeme 12. ročník za vel-
mi úspěšný a věříme, že tato práce 
má smysl.
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ZAPOJENÍ ZOO DO OCHRANÁŘSKÝCH AKTIVIT

Čachok - Asociace pro chov a ochranu krokodýlů. 

Jarní setkání proběhlo v ZOO Plasy ve dnech 20. a 21. 5.

Na programu bylo seznámení se s výsledky průzkumu z cho-
vu krokodýlů v NP Sabangau, Krokodýlí farmy na Floridě. Se-
známení se statistikou a výzkumem Krokodýla jako trofejové 
zvěře a podání informací o druhé aligátoří rezervaci v Číně. 
Závěr programu byl určen organizačním záležitostem a nej-
novější zprávě o námi podporovaném projektu CCCP.

Podzimní setkání proběhlo 4. 11. - 5. 11. ve Dvoře Králové

Mexiko 2016 - do Chiapasu za mexickými krokodýly a Ev-
ropský krokodýlí meeting v Dánsku. Jak cestují krokodýli 
po světě, chov a odchov krokodýla Moreletova (Crocodylus 
moreletii) v Krokodýlí ZOO Protivín a pokračování výzkumu  
krokodýlů čelnatých v Togu.
Zpráva o pokračování záchrany krokodýlů siamských v Kam-
bodži.

Ochrana mravence lesního (Formica rufa)
Pravidelnými kontrolami velikosti a stavu mravenišť jsme  
u jednoho místa zaznamenali menší aktivitu mravenců  
a následně i zmenšení celého mraveniště. Nedokážeme přes-
ně říci příčinu tohoto stavu. Na druhou stranu vznikla nová 
mraveništní  místa a některá stávající výrazně narostla. Dů-
ležité je, že se mravenec lesní stále zdržuje v místě a přibývá 
nových. Považujeme za velmi přínosné umístění informační 
tabulky u parkoviště.

Oryx Dammah – EEP

ZOO Dvorec má ve svém držení tři jihoafrické přímorožce,  
o kterých pravidelně informuje koordinátorku plemenné kni-
hy Dr. Taniu Gilbert. Zpětně získáváme údaje o vývoji situa-
ce na Tuniském území. Právě v Tunisu probíhá reintrodukce 
přímorožce šavlorohého. Tento projekt trvá již několik let  

a zatím s velkým úspěchem. Populace držených zvířat, z nichž 
některá byla již vypuštěna do volné přírody stoupá a v roce 
2017 se pohybovala na úrovni 250 ks zvířat. 

Expedice Afrika 2017

Koncepce rozvoje zoo v posledních letech míří k chovu af-
rických zvířat. Ať už se jedná o primáty, šelmy, plazy nebo 
kopytníky, počty zvířat zastupujících africký kontinent převa-
žují nad ostatními kontinenty. Neznamená, to, že by se zoo 
v budoucnu chtěla zabývat pouze „Afrikou“. Černý kontinent 
nás lákal již v samém prvopočátku vzniku zoo a proto je také 
naším erbovním zvířetem lev. Nejen za lvy se vydala Expedi-
ce Afrika 2017. Pro cíl návštěvy byla vybrána Uganda, stát, 
který byl doposud jen málo navštěvován, ale který je bohatý 
na zajímavé a vzácné druhy zvířat. Hlavním cílem expedice 
byla návštěva horských goril, volně žijících šimpanzů. Druhá 
polovina expedice byla věnována návštěvě Keni, která se vý-
razně liší biodiverzitou, skladbou zvířat a je již turisticky velmi 
známá. Bylo výrazně cítit z chování keňanů, že zvířata jsou 
hlavním přínosem peněz. V Keni jsme navštívili NP Nairobi 
a NP Lake Nakuru .Návštěva obou států přispěla k rozšíření 
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povědomí o chování 
volně žijících zvířat, je-
jich potřebách, ale také 
o skutečných stavech. 
Bohužel jsme si také 
uvědomili, že bez vzni-
ku parků a jejich pod-
pory by většina zvířat 
neměla již kde žít.

Již v minulosti jsme si 
v Ugandě našli mnoho 
přátel. Zjistili jsme, že 
řada zdejších obyvatel 
má mnoho společného 
s Českou republikou. 
Někteří z nich studo-
vali v tehdejším Česko-
slovensku a do dnešní 
doby výborně ovládají 
češtinu a zanechali 
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Expedice Uganda 2017 - zleva Filip Ambrož, Jiří Volf, průvodkyně, Jana Ambrožová, Viktor Ambrož.

tady potomky, kteří mají africký temperament a díky nim se 
můžeme dozvídat o kultuře v Ugandě. Někteří se přestěhovali 
do Čech za novým životem, ale nezapomínají na rodnou zemi, 
kde život není jednoduchý, kde pitná a teplá voda je luxus, 

kde nefunguje zdravotnictví jako ve vyspělých zemích a lidé 
trpí hladomorem, děti si váží svého učitele a kde vás úsmě-
vem obdaří i ten nejchudší človíček. 
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AKTIVITY S NÁVŠTĚVNÍKY

▪  Zážitkový program Staň se ošetřovatelem v zoo
Během jednoho dne si běžní návštěvníci vyzkoušeli práci 
ošetřovatele. Zjistili, že na mazlení a hlazení zde není prostor 
a je to činnost za odměnu. Přesto odcházeli všichni účastníci 
s unaveným, ale spokojeným výrazem a se spoustou nezapo-
menutelných zážitků. 

▪  Průvodce po zoo
Z nabídky pěti tras je nejčastěji poptávanou trasou ta vše-
obecná. Průvodce se vždy snaží upozornit na nejzajímavější 
zvířata a podává výklad zábavnou formou.

▪  Komentované krmení 
Stále návštěvníky vyhledávaná činnost asi nikdy neomrzí. Kr-
mení primátů, šelem a hrocha v pravidelných časech přivádí 
návštěvníka do zoo. Můžeme je též nazvat edukační činností, 
jelikož i zde je dáván velký důraz na krmení zvířat v zoo, kte-
ré může způsobit zvířeti velké zdravotní potíže. Opět vtipnou 
formou dostával návštěvník porci informací o konkrétním 
druhu, jeho ochraně, ohrožení ve volné přírodě a smyslu za-
řízení tipu zoo.

▪  Příměstský tábor 24. 7. - 28. 7.
Lví královstí, v tomto duchu proběhl týden s dětmi pod vede-
ním Mgr. Michaely Kroufkové. Aktivita dětí byla směrována 
na erbovní zvíře naší zoo - lva. Soutěže, kvízy, péče o zvířata  
a cestování po okolí zoo bylo zakončeno úklidem lesu u par-
koviště a sčítáním mravenišť. 

▪  Školní výlety
Květen a červen byli měsíce, kdy zahradu zasypalo množství 
dětí ze základních a mateřských škol. Spolupráce s městem 
Borovany a Divadélkem KOS přivedlo do zoo řadu malých 
návštěvníků. Starší děti se již více zajímaly o vybraná zvířata  
a při komentovaných prohlídkách reagovali na záludné otázky. 
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▪  Noční prohlídky zoo
Byly zahrnuty do vánočního programu. Zima nikoho neodra-
dila a tak se návštěvníci mohli podívat i do zimovišť antilop  
a ptáků. Závěr prohlídky byl v nové ubikaci pro velké kočky, 
kde byla mláďata lvů.
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AKCE V ZOO:

12. 2. - Narozeniny gibona
Druhé narozeniny mladé samičky jménem Mia. Celá rodina 
gibonů dostala ovocný dort a společně s návštěvníky jsme 
Mie popřáli hodně zdraví a štěstí.

4. 3 .- Křtiny lvíčete
V první březnovou 
sobotu jsme společ-
ně s hercem panem 
Ondřejem Veselým 
pokřtili lvíče Shinu. 
Krásné počasí, sym-
patický kmotr, fasci-
nující lvíče a příjemní 
návštěvníci, to vše 
vytvořilo atmosféru, 
kterou si všichni užili. 

28. 5. - Den dětí
Akce, při které všichni zažili spoustu zábavy, srandy a poho-
dy. Dětským dnem provázel Guliver, loutka v životní velikosti, 
děti potěšila i velmi poučná pohádka nebo poznávací Cesta 
kolem světa. Do soutěží se zapojovali i rodiče a o moderování 
se postaral Luboš Voráček. Každý si odnesl malou drobnost  
a mnoho zážitků. Nechyběla komentovaná krmení a dárky 
pro naše bílé tygry. 

25. 6. - Křtiny bílých lvíčat
Hlavní kmotrou pěti bílých kuliček se stala herečka Eliška 
Mesfin Boušková, jejíž 
kořeny sahají do Etio-
pie a druhým kmotrem 
byl Maxime Mededa, 
který pochází z Beninu. 
Lvíčata získala krás-
ná africká jména. Lví 
sameček byl pojme-
nován Mesfin (král)  
a holky Asmara (sprave- 
dlnost), Dabe (zdraví), 
Dunia (život) a  Congit 
(kráska). 
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2. 7. - 9. Narozeniny hrocha Buborka
Hroší samec Buborék po patnácti měsících v Zoologické  
zahradě Dvorec povyrostl a stal se velkým miláčkem ošetřo-
vatelů i návštěvníků. K narozeninám mu ošetřovatelé přichys-
tali dort a zvířecí hračky. 

12. 8. - 10 let ZOO Dvorec 
Výročí, které bylo nutné adekvátně oslavit. Celý tento den 
se nesl v pohodovém duchu s africkou atmosférou. Eliška 
Mesfin Boušková předvedla fantastický výkon a zahrála pro 

děti dvě pohádky Ptáka Afri-
kána. Nejen děti byly potě-
šeny tématem a hereckým 
výkonem. Náladu pozvedla 
skupina opět s africkou bube-
nickou a taneční show Uganda 
Dancers Band a africké jídlo  
a pití mizelo před očima. Ma-
linko jsme si z Afriky odskočili 

na asijský kontinent 
a pokřtili jsme 10. 
mládě tygra ussurij-
ského narozeného 
13. 7. 2017. Kmot-
rovství se ujal úžasný 
člověk a herec Jan 
Potměšil. Tygřík do-
stal jméno Othello, 
jméno, které je pl-
nohodnotné pro tak 
vzácnou šelmu.
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7. 10. - Den zvířat
Den, kdy bylo návštěvníkům umožněno přinést pamlsky pro 
zvířata a nakrmit společně s ošetřovateli vybrané druhy zví-
řat. V přesně stanovených časech byli nakrmeni velbloudi, 

kozy, ovce a proběhlo komentované krmení pelikánů, med-
vědice, primátů, šelem, krokodýlů, želv a hrocha. Mimořádně 
byla do programu zařazena komentovaná prohlídka terária 
Venomous.

21. 10. - Den stromů
Krásný slunečný den přilákal do zoo řadu aktivních návštěv-
níků. Skupina dobrovolných hasičů z Trhových Svinů přivedla  

mladé dětské hasiče a společně zasadili u výběhu šakalů tři 
akáty. Další stromy a keře byly vysazeny v okolí výběhů vel-
kých šelem. Každoroční výsadba, která probíhala celorepubli-
kově se velmi pozitivně odráží v podobě zoo, ale také upozor-
ňuje na potřebu udržovat celou planetu zelenou.

21. 12. - 1. 1. 
- Vánoce v zoo
Nesly se v duchu ko-
mentovaných prohlí-
dek a krmení zvířat, 
návštěv lvíčat v zázemí 
a nočních prohlídek. 
Výzdoba a atmosfé-
ra Vánoc byla cítit ze 
všech stran. Zvířátka 
dostala na Štědrý den 
dárečky a pamlsky.



Výroční zpráva 2017
Zoologická zahrada Dvorec - 10 let

- 10 -

CHOVATELSKÝ A VETERINÁRNÍ ÚSEK

Pakůň žíhaný modrý (Connochaetes taurinus taurinus)

Chov pakoní začal v naší zoo 1. 4. 2015, kdy jsme ze zoologické zahrady v Brně dovezli rok a půl starého samce jménem Ruda. 
Ruda nezůstal dlouho sám. 13. 4. 2015 byla k nám do zoo transportována další 2 nepříbuzná zvířata (samec Kiburi a samička 
Malkie).

Krmná dávka na jedno zvíře na den činí zhruba 5 - 6 kg sena, 0,5 kg speciálních granulí značky Mazuri (které dáváme všem 
našim antilopám) a cca 0,5 kg zeleniny (celer, mrkev, řepa aj.). Další nezbytnou složkou jejich jídelníčku je čerstvý okus, který 
zvířatům denně dodáváme.

Po přivezení k nám do zoo byla zvířata umístěna do vnitřní ubikace. Toto praktikujeme u všech nově dovezených zvířat. Nejen 
kvůli karanténě, ale zvířata mají možnost v klidu se sžít s novým prostředím, poznat okolní zvířata, se kterými mají visuální 
i pachový kontakt a hlavně zvyknout si na nové ošetřovatele. Dne 28. 5. 2015 byli Kiburi a Malkie vypuštěni do venkovního 
výběhu.

Dne 25. 5. 2015 se nám právě v této vnitřní ubikaci zranil samec Ruda. O jednu z mříží si ulomil levý roh. Rána to byla hluboká 
a zasahovala až na lebku zvířete. Díky intenzivní péči, podávání léků a příznivému počasí se Ruda plně zotavil a byl vypuštěn 
k ostatním 18. 6. 2015. Považujeme za velký úspěch celkové zotavení samce Rudy, protože manipulace s těmito divokými 
zvířaty je velmi náročná a vysoké procento podobně zraněných jedinců uhyne.

Pakoně jsou stádová zvířata, a proto nebyl v jejich soužití v jednom velkém výběhu žádný velký problém (jen občasné 
poměřování sil mezi samci). První vážný konflikt jsme zaznamenali až 18. 4. 2017. Již dospělí samci se do sebe pustili  
a Ruda oslaben o jeden roh souboj prohrál. Bylo nutné zakročit, jelikož Kiburi na ležícího samce Rudu stále útočil a hrozilo 
jeho vážné zranění. Ruda vyvázl ze souboje jen s oděrkami a pošramocenou hrdostí. Nezbývalo nám než přerozdělit zvířata 
v našem Safari výběhu a to následovně: Kiburi a Malkie obývali společně s přímorožci šavlorohými jednu část výběhu a Ruda 
se samcem antilopy losí druhou část. Nové přerozdělení zvířat fungovalo a žádný konflikt již nebyl zaznamenán.

Na podzim dne 6. 10. 2017 jsme přehnali Kiburiho a Malkii do vnitřní ubikace. Bylo to dříve než ostatní antilopy z důvodu 
očekávaného porodu samice Malkie (říje proběhla na konci ledna 2017). 11. 10. 2017 se narodila samička. Mláďata pakoní 
dokáží do 15 minut po porodu vstát a následovat svou matku. Proto jsme již věděli, že mládě není zcela v pořádku, když stále 
leželo s nepřirozeně rozjetýma nohama. Byl to velký problém, protože se mládě nemohlo napít a to je krátce po příchodu na 
svět velice důležité. Naše snaha mládě stavět na nohy byla marná. Nedokázalo se na nohou udržet déle než několik desítek 
vteřin. Pomocí popruhů jsme mláděti svazovali nohy pro větší stabilitu a každou chvilku jsme ho stavěli, aby ochablé svalstvo 
na jeho nohou zesílilo. Rychle jsme sehnali kravské mlezivo a mládě krmili uměle z lahve. Ze začátku mládě sálo relativně dobře 
a potřebnou dávku mleziva vypilo. Následující den probíhal stejně, ale už s většími obtížemi. Malá samička byla již celkem 

zesláblá, rezignovala na většinu našich pokusů 
postavit ji na nohy a ani vypité množství 
mleziva nestačilo. Více odmítala. Další den, 
tedy 13. 10. 2017 se stav mláděte velmi 
zhoršil. Odmítala již veškerou podávanou 
potravu a ztratila většinu sil. Podali jsme tedy 
glukózu a fyziologický roztok na zavodnění. 
I přes veškerou naši snahu samička pakoně 
krátce po poledni uhynula.

Všichni tři naši pakoně jsou ve velmi dobré 
fyzické a psychické pohodě. U samice proběhla 
cca 2 týdny po smrti mláděte další říje. A my 
věříme, že nás tato nepříjemná zkušenost 
obohatila alespoň o cenné vědomosti a další 
odchovy se vydaří bez vážnějších komplikací.               

Petr Homola, vedoucí ošetřovatel
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PRVNÍ SVĚTOVÝ ODCHOV JIHOAFRICKÝCH BÍLÝCH LVŮ V ČR

Zoologická zahrada přepsala historii chovu lvů. Ve čtvrtek  
4. 5. 2017 byl zaznamenán dlouho očekávaný prvoodchov 
jihoafrických bílých lvů. Pár těchto vzácných lvů byl do zoo 
Dvorec dovezen na konci srpna roku 2016. Samice Tia (7 let)  
a samec Agi (6,5) se poměrně rychle adaptovali na nové  
prostředí.

Páření probíhalo v polovině ledna. Samice lvů jsou březí cca  
116 dní. Koncem dubna bylo již patrno, že spojení bylo úspěšné.

Ve čtvrtek ráno již samice nevylezla z ubikace do výběhu, což 
nebylo pro její chování obvyklé. Při první kontrole nebyly za-
znamenány žádné známky blížícího se porodu. Během další 
kontroly před polednem měla lvice u sebe tři již očištěná mlá-
ďata. Další kontrola v odpoledních hodinách přinesla infor-
maci o čtvrtém mláděti. Měli jsme velkou radost, protože se 
jednalo o první mláďata těchto vzácných bílých lvů (Panthera 
leo krugeri) v historii Českých a Slovenských zahrad. To jsme 
netušili, že při večerní kontrole napočítáme mláďat 5. Lvíčata 
tohoto druhu se rodí bílá a mají modré oči.

Jelikož se jednalo o první početný vrh, nebylo s kým konzul-
tovat případné problémy. Abychom předešli možným kom-
plikacím, byla mláďata každý den kontrolována, vážena a byl 
sledován jejich fyziologický vývoj. Při kontrolách bylo určeno 
pohlaví mláďat a nemohlo to dopadnout lépe – 1 samec, čtyři 
samice. Ani pro samotnou matku nebyla situace jednoduchá, 
měla ze čtyř struků nakrmit pět hladových krků. Dokázala si 

s tím poradit. Ke konci druhého měsíce již nosila lvíčatům 
masitou potravu, což není obvyklé. Recesivní bílá barva způ-
sobuje u zvířat větší citlivost na absenci minerálů a je potřeba 
mláďatům dodávat doplněk ke krmivu.

Jedná se o největší poddruh lva pustinného, který rodí ob-
vykle 2 - 3 mláďata a velmi vzácně i 4. Všechna mláďata byla 
ponechána spolu s rodiči až do stáří 7 měsíců. 
 
Kobra indická (Naja naja) - sedm vajec - osm mláďat
Odchov kober indických není v dnešní době již výjimečný. 
Ve světě bylo napsáno odborného materiálu. Samice 14. 3. 
v nočních hodinách nakladla 7 vajec, což ani není velký počet. 
Vejce byla odebrána a vložena do inkubátoru. Po 59 dnech 
se začala mláďata líhnout. Po proříznutí kožovitého obalu 
koukaly ven pouze hlavičky až do druhého dne. U jednoho 
vejcete byly proříznuté dvě díry a žádné mládě nebylo vidět. 
Po dalších dvanácti hodinách vykoukla z každé strany jed-
na hlavička. Obávali jsme se nejhoršího, že se bude jednat  
o siamská dvojčata. Vajíčko bylo otevřeno a bylo zjištěno, že 
jsou tam dvě zdravá mláďata, která byla výrazně menší než 
samostatně vylíhlí sourozenci. Všichni dobře prosperovali  
a drobnější jedinci vše dohnali.

Tygr ussurijský
Letošní rok nás zvířata nepřestala překvapovat. Ve středu 
13. 7. se v ubikaci tygrů ussurijských objevil malý a nečeka-
ný zázrak. Samice Blacky (16,5 roku) 
přivedla na svět krásné zdravé mlá-
dě. Nebylo by to takové překvapení, 
kdyby nebyla samice ve věku tzv. dů-
chodovém. Tygři se dožívají 17 vzác-
ně i 18 let. No a náš chovný pár se 
rozhodl, že si pořídí desáté mládě. 
V zoo jsme začali prožívat obrovskou 
radost i starost o samici a mládě. In-
formaci o tomto zázraku jsme si do-
volili vypustit do světa, až když jsme 
si pravidelnou kontrolou zvířat byli 
jisti, že je vývoj tygříka na správné 
cestě.
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EKONOMICKÝ ÚSEK

NÁKLADY (v tis. Kč)

VÝNOSY (v tis. Kč)

PŘÍSPĚVKY A SPONZORSKÉ DARY

SEZNAM DÁRCŮ A SPONZORŮ 2017

Spotřeba, nákupy 2 473

Energie, materiál 1 652

Mzdy, odměny, pojištění 2058

Ostatní náklady 129

Náklady celkem 4 931

Tržby 4 341

Ostatní 55 

Příspěvky 774

Výnosy celkem 5170

Ministerstvo životního prostředí, Praha Účelová neinvestiční dotace 

Příspěvek zoologickým zahradám pro rok 2017 Dotace na krmivo pro vybrané druhy zvířat

          •   Chov ohrožených druhů zvířat světové fauny  
v českých zoologických zahradách

          439 887,- 

          •   Zapojení českých zoologických zahrad do systému  
ochrany přírody České republiky

            84 269,-

Jméno, příjmení / firma Datum Výše daru Účel daru

Hana Zoubková / ZETEX 8. 2. 207   1 000 Provoz zoo

Pavel Šporcl 2. 1. 2017 10 000 Adopce - tapír jihoamerický

Šárka a Pavel Mokrycki 20. 2. 2017   1 200 Adopce - kajmanka supí

Město Borovany 20. 4. 2017 50 000 Provoz zoo

Ing. Veronika Vinická 3. 3. 2017   5 000 Patron - tygr ussurijský

Žáci a učitelé ZŠ Trhové Sviny 21. 4. 2017   7 000 Adopce - lemur kata

Daniela Podepřelová 11. 6. 2017   1 000 Patron - mara stepní

Jan Fatur 3. 8. 2017   3 000 Adopce - želva ostruhatá

MVDr. Pavel Doubek 11. 12. 2017 24 000 Adopce - nyala nížinná

Josef Kernal / IZOLACE 11. 12. 2017 10 000 Adopce - rys ostrovid

TCM Herbs, s.r.o. 4. 12. 2017   5 000 Provoz zoo

Ing. Miloslav Vráblík 31. 12. 2017 28 315 Provoz zoo

Mgr. Jelena Tomicová 31. 12. 2017 35 000 Patron - lev pustinný

Jana Ambrožová 31. 12. 2017 20 000 Provoz zoo

Pracovní tým zoo.

Návštěvnost - v roce 2017 navštívilo zoologickou zahradu 66 370 osob.
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PRIMÁTI Primates

Šimpanz učenlivý  /Pan troglodytes/ 1,0,0 1,0,0

Makak magot /Macaca sylvanus/ 0,1,0 0,1,0

Gibon lar /Hylobates lar/ 2,2,0 2,2,0

Pavián babuin /Papio cynocephalus/ 6,5,0 0,1,0 6,6,0

Lemur kata /Lemur cata/ 1,1,0 1,1,0

Tamarín sedlový /Saguinus fuscicollis/ 1,1,0 1,0,0 0,0,2 2,1,2

Tamarín pinčí  /Saguinus oedipus/ 2,2,0 0,0,2 2,2,2

Tamarín bělohubý  /Saguinus labiatus/ 1,1,0 1,1,0 2,2,0

Kosman bělovousý /Callithrix jacchus/ 1,1,2 0,1,0 1,0,2

Mandril rýholící /Mandrillus sphinx/ 0,1,0 0,1,0

Mirikina Azarova /Aotus azarae/ 0,0,0 1,0,0 1,0,0

ŠELMY Carnivora

Lev jihoafrický bílý /Panthera leo krugeri/ 1,1,0 1,4,0 2,5,0

Lev pustinný /Panthera leo/ 2,3,0 0,1,0 2,4,0

Tygr ussurijský /Panthera tigris altaica/ 2,1,0 1,0,0 1,0,0 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 1,0,0 1,0,0

Vlk euroasijský /Canis lupus/ 6,4,0 1,0,0 1,0,0 6,4,0

Surikata vlnkovaná /Suricata suricatta/ 2,2,0 1,1,0 1,1,0

Skunk pruhovaný                           /Mephitis mephitis/ 1,0,0 1,0,0 0,0,0

Ovíječ filipínský                              /Paradoxurus hermaphroditus/ 1,1,0 1,1,0

Nosál červený                                /Nasua nasua/ 1,2,0 1,2,0

Mangusta trpasličí /Helogale parvula/ 1,1,0 1,1,0 0,0,0

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/ 1,0,0 1,0,0 0,0,0

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 0,0,0

Ibis posvátný /Threskiornis aethiopicus/ 4,4,0 0,0,5 4,4,5

PTÁCI - VESLONOZÍ                            Aves /Pelecaniformes/

Volavka rusohlavá /Bubolcus ibis/ 0,0,0 1,1,0 1,1,0

Pelikán bílý /Pelecanus onocrotalus/ 0,0,0 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 2,1,0 2,1,0

1. 1. 2017
Příchod/
Arrival

Narození/
Birth

Úhyn/odchod 
Death/Depart

31. 12. 2017

SEZNAM ZVÍŘAT
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PTÁCI - SROSTLOPRSTÍ Aves /coraciiformes/

Zoborožec šedolící Ceratogymna brevis 1,0,0 1,1,0 1,0,0 1,1,0

Zoborožec naříkavý Bycanistes bucinator 1,1,0 1,1,0

SUDOKOPYTNÍCI Artiodactyla

Hroch obojživelný /Hippopotamus amphibius/ 1,0,0 1,0,0

Buvol domácí /Bubalus arnee f. bubalis/ 3,2,0 0,1,0 2,0,0 1,3,0

Watusi /Watusi/ 1,1,0 0,1,0 1,2,0

Lama guanako /Lama guanicoe/ 2,1,0 0,1,0 2,2,0

Lama domácí /Lama glama/ 1,1,0 1,0,0 2,1,0

Mangalika /Mangalica/ 1,1,0 1,1,0

Velbloud dvouhrbý /Camelus bactrianus/ 1,0,0 0,1,0 1,1,0

Pekari páskovaný /Pecari tajacu/ 1,5,1 0,0,1 1,5,2

Prase savanové /Phacochoerus africanus/ 1,1,0 1,1,0 0,0,0

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/ 1,2,0 1,2,0

Ovce ouessantská /Ouessant schafe/ 0,3,0 0,2,0 0,1,0

Pakůň žíhaný modrý /Connochaetus taurinus taurinus/ 3,1,0 1,0,0 2,1,0

Přímorožec šavlorohý /Oryx damman/ 3,0,0 3,0,0

Antilopa losí /Taurotragus oryx/ 1,0,0 1,0,0

Buvolec běločelý /Damaliscus pygargus phillipsi/ 1,0,0 1,0,0

Nyala nížinná /Tragelaphus angasii/ 1,1,0 1,1,0

LICHOKOPYTNÍCI Perissodaktyla

Osel domácí   /Equus asinus f. domestica/ 1,1,0 1,1,0

Tapír jihoamerický   /Tapirus terresstris/ 1,0,0 1,0,0

LETOUNI Chiroptera

Kaloň egyptský /Rousettus Aegyptiacus/ 2,5,7 0,0,3 2,12,3

PŠTROSI  Aves /Struthionniformes/

Nandu pampový /Rhea americana/ 3,0,0 0,3,0 1,1,0 2,2,0

ŽELVY Chelonia

Želva ostruhatá /Centrochelys sulcata/ 1,0,0 1,0,0

Želva pardálí /Stigmochelys pardalis pard./ 0,0,2 0,0,2

Želva pralesní /Chelonoidis denticulata/ 1,2,3 0,1,1 1,1,2

Kajmanka supí /Macrochelys temminckii/ 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 1,2,0 0,1,0

KROKODÝLOVÉ Crocodilia

Kajman brýlový /Caiman crocodilus/ 0,1,0 0,1,0 0,0,0

Krokodýl čelnatý /Osteolaemus tetraspis / 0,1,0 0,1,0 0,0,0

Krokodýl nilský jihoafrický /Crocodylus niloticus cowie/ 0,0,2 0,0,2

Krokodýl nilský /Crocodylus niloticus/ 0,0,0 2,3,0 2,3,0

JEŠTĚŘI Sauria

Trnorep skalní /Uromastyx acanthinura/ 1,1,0 1,1,0

1. 1. 2017
Příchod/
Arrival

Narození/
Birth

Úhyn/odchod 
Death/Depart

31. 12. 2017
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1. 1. 2017
Příchod/
Arrival

Narození/
Birth

Úhyn/odchod 
Death/Depart

31. 12. 2017

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 1,0,0 1,1,0

Kobra červená /Naja pallida/ 1,1,0 1,1,0

Kobra čínská /Naja atra/ 2,1,0 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 0,0,8 0,0,8 1,1,0

Kobra kapská /Naja nivea/ 3,1,0 3,1,0

Kobra cejlonská  /Naja naja polyocellata/ 1,1,0 1,1,0

Kobra monoklová /Naja kaouthia/ 2,3,0 2,3,0

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 0,1,0 1,2,0

Kobra siamská /Naja siamensis/ 3,4,0 1,1,0 2,3,0

Kobra anchietova /Naja anchietae/ 1,1,0 1,1,0

Kobra kroužkovaná /Naja annulifera annulifera/ 1,1,0 1,1,0

Kobra kroužkovaná bezpruhá  /Naja annulifera/ 1,1,0 1,1,0

Kobra mozambická /Naja mossambica/ 2,2,0 0,1,0 2,1,0

Kobra pakistánská /Naja karachiensis/ 1,1,0 1,1,0

Kobra zebrovaná /Naja nigricincta/ 1,1,0 1,1,0

Kobra jávská  /Naja sputatrix/ 0,2,0 0,2,0

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/ 1,0,0 1,0,0

Kobra královská /Ophiophagus hannah/ 1,0,0 1,0,0

Anakonda velká /Eunectes murinus/ 2,1,0 2,1,0 0,0,0

Krajta tmavá /Python molurus bivittatus/ 1,1,0 1,1,0 0,0,0

Zmije gabunská /Bitis gabonica rhinoceros/ 1,2,0 1,2,0

Mamba zelená úzkohlavá /Dendroaspis angusticeps/ 1,1,0 1,0,0 0,1,0

Mamba západoafrická /Dendoaspis viridis/ 0,1,0 0,1,0

Mamba černá /Dendroaspis polylepis/ 0,0,0 1,0,0 1,0,0

HLODAVCI Rodentia

Kapybara /Hydrocheorus hydrochaeris/ 1,0,0 1,0,0

Mara stepní /Dolichotis patagonum/ 1,2,0 0,2,0 1,0,0

Kuandu /Coendou prehensilis/ 1,0,0 1,0,0

TANOVITÍ Tupaiidae

Tana severní /Tupaia belangeri/ 1,2,0 0,1,0 1,1,0

CHUDOZUBÍ Xenarthra

Pásovec štětinatý /Chaetophractus villosus/ 0,0,0 1,1,0 1,1,0
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SDH Ledenice.

Lvíče Shina.

Bílý tygr.

Ara zelenokřídlý.

Pelikán bílý.

Krokodýl nilský.

Kaloň egyptský s mládětem.
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