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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 rozmnožo-

vání a vystavování
• Vykonávání činnosti v oblasti práce s dětmi a mládeží 

v oblasti školení a osvěty
• Vytváření informačních systémů a propagace činnosti
• Osvětová činnost, podpora ochrany lokalit a ohrože-

ných druhů in situ
• Výstava osteologického materiálu

STATUTÁRNÍ ORGÁN A SPRÁVNÍ A DOZORČÍ RADA

ZAKLADATEL
Viktor Ambrož

ZAMĚSTNANCI
Viktor Ambrož – ředitel
Petr Homola – vedoucí ošetřovatel 
(velcí kopytníci, šelmy)

Filip Ambrož – ošetřovatel 
(velcí kopytníci, šelmy)
Kateřina Šachlová – ošetřovatelka 
(primáti, ptáci, želvy, malí savci)
Sabina Ksandrová - ošetřovatelka 
(primáti, ptáci, želvy, malí savci)
Hanka Jírová - ošetřovatelka 
(primáti, ptáci, želvy, malí savci)
Andrea Špalková - ošetřovatelka 
(primáti, ptáci, želvy, malí savci)
Denisa Homolová - ošetřovatelka 
(primáti, ptáci, želvy, malí savci)
Kateřina Přibylová - ošetřovatelka 
(primáti, ptáci, želvy, malí savci)
Martina Tomanová - ošetřovatelka 
(primáti, ptáci, želvy, malí savci)
Dagmar Říhová – edukace a vzdělávání, pokladní
Jana Bláhová – pokladní
Vít Filištein – údržba
 
PRACOVNÍCI NA DPP 
Iveta Ilková, Jiří Kolář, Šárka Veselá, Kristýna Filcová, Jitka 
Pašek Houfková, Šárka Brabcová, Klára Chměňová, Adéla 
Šindelářová, Adéla Švaňová, Marie Homolková, Klára 
Votrubová, Halyna Šnaperová

Organizační struktura

Tým ZOO Dvorec

CZAZA - Česká asociace zoologických zahrad a akvárií, z.s.

Zoologická zahrada Dvorec je řádným členem CZAZA.
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Dlouho jsem přemýšlel jak popsat 
události roku 2020. Stalo se toho 
totiž opravdu mnoho. Tento 
rok odstartovala zoo vysokou 
návštěvností už v zimním období. 
První čtvrtletí byla zaznamenána 
doposud nejvyšší návštěvnost 
v mimo sezónním provozu.  
V edukačních programech 
uskutečňovaných ve školách se 
také velmi dařilo.  Rozpracované 
nové expozice čekaly na příznivější 
počasí k jejich dostavbě. Vše bylo 

velmi pečlivě časově i finančně rozvrženo a připravovala se 
nová návštěvnická sezóna. Bohužel, příchod pandemických 
opatření s sebou přinesl od 11. března uzavření zoologických 
zahrad pro veřejnost. Nikdo však nepočítal, že areál zoo bude 
bez návštěvníků téměř dva měsíce. Byly to těžké dny, během, 
kterých se provoz z velké části začal obměňovat a přizpůsobovat 
novým situacím. Kolektiv musel vynaložit obrovskou loajalitu 
a důvěru ve svého zaměstnavatele. Všichni pracovali s plným 
nasazením a snahou udržet zvířata v dobrém zdravotním stavu 
a psychické pohodě. Návštěvník nechyběl pouze jako zdroj 
příjmu, ale také jako zabavovací prvek pro chovaná zvířata.  
Těžké období zvládla zoo hlavně díky příspěvkům dárců, 
adoptivních rodičů a patronů. Materiální pomoc přicházela z 
mnoha koutů republiky. Pandemie nám ukázala solidaritu lidí, 
kterým nebyl osud zvířat a celého zařízení lhostejný.
Znovuotevření zoo přineslo nastavení nových technologií, jako 
bylo zřízení on-line vstupenek, se postupně začali navracet 
návštěvníci a přicházeli i noví. Pro rodiny s dětmi byly na letní 
sezónu zřízeny Zábavné pondělky s divadelními vystoupeními, 
malováním vodovými barvami KOH-I-NOOR, a.s., skládáním 
zvířátek ze dřeva.  Bezpečnou zábavu dětí umožnilo nově 

pořízené a instalované dětské hřiště. V plném proudu se 
rozjelo komentované krmení zvířat, zážitkové programy Blíže 
zvířatům a Ošetřovatel v zoo.  Probíhaly také akce upozorňující 
na ochranu volně žijících živočichů, dětský den, křtiny 
velbloudice, narozeniny zvířat a mezinárodní dny ohrožených 
taxonů. V edukačním programu vznikl projekt Zvířata našich 
lesů a proběhla instalace několika dalších vzdělávacích 
bannerů. Zoo se připojila ke kampani ZLONOVINA. Poslední 
akcí byl Mezinárodní den zvířat. Po té došlo k opětovnému 
uzavření zoo do konce roku (s krátkým přerušením v prosinci). 
Nikdo nečekal tak razantní omezení provozu ve venkovních 
prostorech. Nastala další a mnohem náročnější etapa života 
naší zoo.  V nových stavbách byl udělán velký kus práce. 
Podařilo se z velké části dokončit nový pavilon pro šimpanze. 
Vznikla nová expozice pro fenky, zimní ustájení pro zebry  
a společná venkovní expozice pro damana a kaloně.
V chovatelském úseku jsme se mohli pochlubit přirozeným 
odchovem velblouda dvouhrbého, pakoně modrého, tamarína 
sedlového i tamarína bělohubého, krásného zdravého mláděte 
gibona lara. Na úseku plazů došlo k úspěšnému odchovu 
pěti druhů kober. Po transportu dvou klisen ze ZOO Plzeň 
a  mladého smace ze Slovenska se započal psát chovatelský 
program zebry Chapmanovy (Equus quagga chapmani)  
v ZOO Dvorec. Pracovní zátěž dolehla také na administrativní 
část personálu. Ke konci roku byla únava znát na každém  
z nás. Vše špatné může být i pro něco dobré! Zkušenost jakou 
nám nadělil rok 2020 je k nezaplacení a je zocelením našich sil, 
ukázkou možností a otevřením nových cest, kterými bychom 
se chtěli dál ubírat.
Chtěl bych jménem svým a jménem Zoologické zahrady 
Dvorec poděkovat za pochopení a pomoc lidem, firmám, 
společnostem a přátelům, kterým nebyl osud zoo lhostejný,  
za pomoc ze strany úřadů a veřejné správy, za vstřícné jednání 
a komunikaci.

Slovo ředitele

Veřejnosprávní kontrola plnění povinností
Ministerstvo životního prostředí provádí pravidelnou kon-
trolu zoologických zahrad ve spolupráci s ČIŽP a Komisí  
pro zoologické zahrady jednou za dva roky. V letošním roce 
jsme podstoupili kontrolu již popáté.
Původní plánovaná kontrola měla proběhnout na konci 
června, ale z důvodu epidemických opatření byla přeložena 
na první říjnový den. 
Zástupci MŽP, ČIŽP, KVS, Komise pro zoologické zahrady,  
MZe a Krajského úřadu Jihočeského kraje na základě pro-
vedené kontroly administrativy, vedení záznamů, veterinár-
ních podmínek, environmentální výchovy, chovatelských 
plánů, zapojení do záchranných programů a ochrany příro-
dy, dodržování bezpečnosti práce a bezpečnosti návštěvní-
ků a dalších podmínek pro prodloužení licence,  vyhodno-
tili naši činnost na výbornou. Velmi nás těší závěr kontroly  
a uznání dlouholeté a náročné práce. Členové komise pro zoologické zahrady
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Spolupracující organizace:

• SOŠ Veterinární, mechanizační a zahradnická a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, České Budějovice
• SOŠ Rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína, Třeboň
• Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Ústav patologické morfologie a parazitologie

V rámci spolupráce se SŠ rybářskou a vodohospodářskou 
Jakuba Krčína Třeboň se v zoo opět uskutečnily jedno-
denní praxe pro studenty. Stalo se již tradicí, že studenti  
z této školy přijíždí na studijní praxe. Většinou tomu bývá na 
jaře. V letošním roce se praxe uskutečnily na podzim. Vždy 
je dost práce, kterou studenti rádi vykonávají a přispějí  
tak k vylepšení areálu.
Šestnáct budoucích rybářů a vodohospodářů zapoji-
lo do podzimních úprav. Odstranili nefunkční lesní prv-
ky, oplocení, přesunuli kameny a vyhloubili základy  
pro založení živého plotu v okolí dětského hřiště.
Závěrem byli seznámeni s životem zvířat, jejich zvláštnost-
mi, návyky a chováním. Pro obě strany má tato návštěva 
široký význam.

Aktivity v ochraně přírody

• EEP programy – tygr ussurijský, kuandu obecný, pří-
morožec šavlorohý

• ČACHOK – setkání členů se bohužel ne-
mohlo uskutečnit. Informace o stavu kro-

kodýlů siamských v Kambodži: Stejně jak  
v předchozích letech jsme opět finančně podpo-
řili ochranářské aktivity v Kambodži. V létě jsme  
do Kambodže poslali 2000 USD (celkem od začátku 
podpory to je 16500 USD). Program, který řídí ochra-
nářská organizace Fauna & Flora International, podpo-
ruje obnovení a udržení populace siamských krokodýlů  
v Kambodži. Dvacetiletá aktivita programu přináší 
hmatatelné výsledky. Jako např. rostoucí počty v pří-
rodě nalezených hnízd nebo i čerstvě vylíhlých mláďat.  
V jednom případě i od dříve vypuštěné samice. Ros-
tou i počty mláďat odchovaných v záchranném cen-
tru, které jsou později vypouštěny do přírody, když je 
nejdříve podle DNA ověřeno, že se nejedná o křížence. 
Na základě informací z Kambodže nelze jinak, než hod-
notit projekt jako úspěšný.

• Mravenec lesní – probíhá kontrola stavu mravenišť  
v přilehlých místech zoo. Je snaha o udržení přiroze-
ného habitatu a zamezení narušování okolí stávajících 
mravenišť. Pozitivem je narůstající počet mraveništ-
ních míst.

• Naučná stezka „Zvířata našich lesů“ – první část  
projektu byla instalována u prohlídkové trasy v klidové 
části zoo. 

Projekt "Zvířata našich lesů"

Jedná se o I. etapu projektu zaměřujícího se na zvířata žijící 
v evropských lokalitách. Tři informační panely rozděleny 
na savce, ptáky, plaze a obojživelníky vznikly za pomoci 
ornitologů, entomologů a nadšenců věnujících se pozo-
rování zvířat ve volné přírodě. Fotografie s podrobnými 
popisky zvířat zavedou návštěvníka do světa české fauny. 

Na projektu spolu-
pracovala student-
ka Fakulty lesnické  
a dřevařské - ČZU  
v Praze Šárka Veselá. 
Prozatím se jedná  
o I. etapu se zá-
kladními druhy zví-
řat. Poté bude brzy 
následovat II. eta-
pa, která se bude  
zaměřovat na další 
druhy.

Studentská výpomoc

Studentská výpomoc SOŠ Rybářská a vodohospodářská 
Jakuba Krčína Třeboň

Naučná stezka zvířata 
přírody ČR, I. etapa

 tygr ussurijský
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Příměstský tábor 2020

Letošní příměšťák proběhl pouze v jednou a to  
od 10. 8. do 14. 8. Kluci a holky ve žlutých tričkách si užívali  
přítomnosti zvířat, putování po okolí zoo a seznamování  
se s novými zkušenostmi. Vyzkoušeli si práci okolo zví-
řat, uklidili výběh pro kozičky a oslíky a týmová práce  
je naučila novým zkušenostem. Nechyběly hry,  
poznávací kvízy, opékání buřtíků, seznamování s životem 
zvířat a spousta další zábavy. 
Závěrem si odnesly mnoho krásných zážitků, nových  
přátelství, vzpomínek a suvenýrů. 

Edukace a komunikace s veřejností

ZLONOVINA

Kampaň Nadačního fondu České koalice pro ochra-
nu biodiverzity CCBC a organizace Save Elephants, 
nazvanou ZLONOVINA (anglicky Evilvory), která má  
za cíl upozornit na praktiky nezákonného mezinárod-
ního obchodu se slonovinou. Série 4 fotografií zachy-
cuje jednotlivé mezičlánky tohoto černého obchodu  
– od pytláka v africké buši, až po kupce luxusních výrobků 
na opačném konci světa.
Po kampani Ukradená divočina jsme se rozhodli zapojit  
se do další kampaně nazvané Zlonovina. Obě tyto obrazo-
vé kampaně upozorňují na nezákonné obchodování a za-
bíjení zvířat. S tématem a problematikou kampaní se plně 
ztotožňujeme. 
Čtyři nové bannery jsou instalovány v průchodu k občer-
stvení. Jejich grafické zpracování je ve vysoké kvalitě. Pro-
jektu propůjčili tváře Petr Čtvrtníček, Leoš Noha, Lenka 
Tranová, Koboyo Dolike a Maxime François Mededa. Au-
torem snímků je fotograf Dan Vojtěch.

Kampaň ZLONOVINA

Podporujeme ochranu gorily horské
Gorily horské nežijí v žádné zoologické zahradě. Vidět 
je lze pouze v jejich přirozených podmínkách v Ugandě, 
Rwandě a Kongu. Jejich počet se díky ochraně pomalu 
zvyšuje. 
S problematikou života goril horských jsme se měli 
možnost seznámit již v předešlých letech. Navštívili jsme 
NP Bwindi a Mgahinga gorilla a to některé opakovaně. 
Víme, že život goril závisí na jejich ochraně a situace 
není dlouhodobě udržitelná bez podpory zvenčí. Stále 
se v těchto oblastech objevují pytláci, kteří zabíjejí gorily  
a narušují celé skupiny v jejich poklidném žití. 
Z toho důvodu jsme se rozhodli zařadit prodej ugandské 
kávy Mountain Gorilla Coffee do nabídky sortimentu  
v občerstvení. 
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Co s odpadem po návštěvě přírody?

Přizpůsobování se vládním opatřením vede lidi k častěj-
šímu navštěvování volné přírody. Vydáváme se do lesa, 
luk a hájí, naše kroky vedou stále častěji k vodním tokům  
i do hor. 
Jelikož na těchto cestách nemůžeme potkat občerstvova-
cí zařízení vybavujeme své batohy důkladnou svačinou. 
Moderní svět nám umožňuje vzít si balenou vodu a po-
řádný kus jídla ve skvěle zabalených plastových obalech  
a to i přes to, že už je možné používat obaly, které jsou 
vyrobeny pro opakované použití. Stále po sobě zanechá-
váme stopu v podobě ige-
litových sáčků, plastových 
lahví, vlhčených ubrousků 
a nedopalků a dalšího ne-
pořádku.
Vstupujeme-li na území, 
které nám lidem nepa-
tří a ve kterém po sta-
letí žijí rostliny a zvířata  
v pokojné harmonii, je od 
nás velmi nezodpovědné 
zanechat po sobě stopu  
tak viditelnou a těžko „stra-
vitelnou“.

Naše počínání není ani výchovné pro mladší generace  
a mnohdy jsme my dospělí ostudou pro naše děti.
Chceme-li zanechat planetu Zemi dýchat, můžeme ji ale-
spoň tímto ulevit. V současné době kdy dochází k opě-
tovnému navýšení spotřeby plastových výrobků (ochran-
ných pomůcek, roušek,..) bychom si měli uvědomovat, náš  
pobyt zde je pouze dočasný a neměl by být bezohledný.
Děkujeme, že dodržujete pravidlo Co si do přírody přinesu, 
to si také odnesu. Vytvořeno ve spolupráci s Ekolamp s.r.o. 
a EKO-SIGNET spol. s.r.o.

Třídíme odpady 
se zvířaty

Projekt „Naučte se třídit odpady 
se zvířaty“ vznikl ve spolupráci  
s autorizovanou společností  
EKO-KOM a www.jihocesktrideni.cz. 
Další informační banner odkazuje 
na třídění odpadu. Instalován byl 
u parkoviště zoo. Svým designem 
upoutá každého návštěvníka, 
který se zábavnou formou dozví 
jak rozdělovat vzniklý odpad. 

12. 1. –  Medvědí narozeniny 

Poslední držený med-
věd brtník v českých 
zoologických zahra-
dách, přesněji medvědi-
ce si 12. 1. 2020, užívala 
abnormální pozornosti.
Důvodem ke zvýšené-
mu zájmu byla oslava 
jejích 24. narozenin.
Velmi vitální a stále 
hravá Airina nezklama-
la návštěvníky ani její 
ošetřovatele.
Do výběhu jí byly 
umístěny neproda-
né stromečky od fir-
my Mountfield České 

Budějovice. Hrabaviště jsme vyplnili čerstvými pilinami  
a senem, protože nejoblíbenější činností Airiny je „plavání” 

v novém voňavém substrátu a nasávání nových pachů.  
K zábavě dostala houpačku z hasičských hadic. Třešnič-
kou dne byl speciální dort. Domácí bábovka obložená nej-
různějším tropickým ovocem, jablky, zeleninou, zasypaná  
sušeným ananasem, rozinkami, piškoty a šlehačkou.
Vše co má medvědice ráda a nemá každý den na jídelníčku. 
Atmosféru doladilo příjemné sluníčko a mrazík.
Velký dík patří návštěvníkům, kteří donesli mnoho krme-
ní nejen pro medvědici /jablka, piškoty, oříšky, jogurty,  
zeleninu,../ Ale také všem, kdo s námi popřáli Airině hodně 
štěstí a zdraví do dalších let.

5. 7. – Hroší narozeniny

Jihočeský hroch Buborék oslavil v neděli 5. července  
12. narozeniny. Okolí expozice jsme řádně vyzdobili. Jakoby  
to sám oslavenec tušil,  už před polednem dobrovolně  
čekal na vpuštění do vnitřní expozice. 
Ošetřovatelé pak připravili velký dort ze samých dobrot. 
Květák, mrkev, rajčata, melouny, jahody, broskve a dvanáct 
banánů čekalo na zkonzumování hrochem.
Návštěvníků se sešlo početně a všichni společně popřáli 

Aktivity v zoo i mimo ni

Ekologický koutek

Medvědice Airina
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Bubimu všechno nejlepší. K této příležitosti jsme nainsta-
lovali banner s informacemi ze života hrochů doplněný  
o fotografie Bubórka a jeho rodičů.
U dětského hřiště probíhal doprovodný program s malo-
váním, skládáním a barvením 3D zvířátek, nejmenší zaujalo 
obří lego.

Světový den tygrů

Poslední červencová neděle byla věnována světovému dni 
největší kočkovité šelmy. Zároveň jsme oslavili rekordně 
vysoký věk tygra ussurijského. Narozeninovou tygří osla-
vu jsme nachystali pro nejstaršího tygra drženého v lidské 
péči. Tygr ussurijský Dolar dosáhl věku 19 let. V případě 
velké kočkovité šelmy se jedná o naprosto unikátní rekord-
ní věk. K narozeninám obdržel krabici plnou masa a míč.
Návštěvníci se tak během krátké přednášky o ohroženosti 
tygrů ve volné přírodě mohli dozvědět mnoho zajímavých 
a mnohdy málo prezentovaných informací.
Tygři indičtí Nanu a Nena nezapřeli svoji tygří povahu.  
Okamžitě zamířili za dárky, které jim byly ve výběhu umís-
těny. Maso jim bylo ukryto do velkých papírových rour  
a dostali také míč. Spravedlivě se o vše rozdělili.
Pro děti byl připraven program s malováním tygra  
a skládáním zvířátek z papíru. Po celý den probíhala ko-
mentovaná krmení medvěda, primátů, tapíra a hrocha.

Ježíšek v zoo

K Vánocům v zoo patřilo vždy velké nadělování dárků  
za účasti návštěvníků. Letos bylo vše jinak a abychom dodr-
želi tradici, nadělovali jsme sami. 
Dárky nám v rámci kampaně „Vánoční dárky pro zvířata” 
pomohli zakoupit lidé, kteří posílali dary směřující k pořízení 
konkrétních hraček.

Tygr ussurijský Dolar

hroší malováníBubórek narozeninová oslava

Tygr Indický s míčem

Velbloudi s vánočním dárkem

Lvi při rozbalování vánočního dárku
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Mohli jsme tak objednat zabavovací předměty jako jsou 
míče pro šelmy, zásobníky na seno s otvory, přetahovadla, 
kousadla, lana,  atd. Hračky postupně našly své umístění  
v expozicích a ubikacích. Některá zvířata se na rozbalování  
a překvapení těšila a některá byla po kontaktu s nimi obezřet-
ná a nedůvěřivá. Každý nový předmět má však velmi důleži-
tou funkci - odvádí od nudy a nutí zvíře k neobvyklé činnosti.
Šimpanz Bongo nezklamal a funkčnost dárků řádně vyzkou-
šel, s novinkou se seznamovali velbloudi i tapír. Ani ostatní 
zvířata nezůstala bez dárků.

13. výročí zoo a Mezinárodní den lvů

Velká oslava založení zoo je každoročně spojena se světo-
vým dnem lvů. Erbovní zvíře a vlajková loď jsou od samého 
počátku zoo vzájemně propojeny pomyslnou pupeční šňů-
rou. Jeden bez druhého nemohou prosperovat.
Každý rok si počátkem srpna připomínáme výročí založení 
zoo. Nezapomínáme na zvíře, které je neodmyslitelnou sou-
částí této zoo. Srdeční záležitostí byli, jsou a budou lvi, kteří 
nás nepřestávají fascinovat a kterým vděčíme za mnohé.
9. 8. 2020 se oslava od rána až do večera nesla v africkém 
duchu. Skupina Uganda Dancers Band složená z rodilých 
afričanek a jejich českých partnerů a kolegů předvedla ne-
skutečnou show. Ukázka etnických tanců, zpěvu a umě-
ní doprovázená bubnováním přilákala návštěvníky všech  
věkových kategorií.

Nově jsme se připojili k podpoře projektu Mountain Gorilla 
Coffe.  Návštěvníci měli možnost ochutnat a zakoupit kávu 
pěstovanou v Ugandě a podpořit tím ochranu gorily horské.
Lvi ke svému svátku dostali hovězí čtvrtě ukryté do karto-
nových beden. Hledání potravy jim nedělalo žádnou potíž.
Mysleli jsme také na děti, které si vyzkoušely hledání odpo-
vědí na otázky rozmístěné po areálu. Každý malý návštěvník 
obdržel odměnu. Malování na obličej a malování obrázků  
se dočkalo také velké odezvy.

Mezinárodní den divokých psů 
a křtiny psů hyenových

V neděli 23. 8. 2020 zavítaly do zoo filmové postavy z kul-
tovního snímku Predátor. Skupina Predátors CZ/SK tak 
pokřtila opravdové predátory originálními africkými jmény. 
Důležitého úkolu vybrat jména pro nejohroženější šelmu 
Afriky se ujala skupina Predátors CZ/SK. Predátoři přilétli  
z jiné galaxie, aby pojmenovali africké predátory originál-
ními jmény. Úkol to nebyl jednoduchý. Jména byla pečlivě 
vybírána podle povahových rysů jednotlivých zvířat. 
Samci dostali jména Minzi (Ochránce), Tandi (Oheň)  
a samice Mhina (Plná radosti). 

K této příležitosti byla 
instalována informační 
tabule s popisem života 
psů hyenových a jejich 
ohroženosti ve volné pří-
rodě. 
Krásný den v přítomnos-
ti nadpřirozených bytos-
tí, milých návštěvníků  
a příjemné atmosféry byl 
nevšedním zážitkem. 

Šimpanz Bongo důkladně zkouší nový dárek

Skupina Uganda Dancers Band
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Den pro zvířata

3. 10. přichystali ošetřovatelé zvířatům opravdu skvělý den  
s řadou zábavy a enrichmentu. Nezapomněli na nikoho. 
Každé zvíře obdrželo krom svých pravidelných krmných 
dávek něco navíc. Primátům byla do vydlabaných dýní 
ukryta rýže, malé šelmy tam našly hmyz a maso. Do dla-
bání dýní se zapojili sami návštěvníci. 
Drápkatým opičkám vyrobila naše šikovná brigádni-
ce speciální zábavné bambusové prvky k prolézání  
a ukrývání potravy.  Roznesen byl okus, kukuřice  
i dýně hokaido. Piškoty, rozinky, oříšky a další pamlsky se 
dnes rozdávaly ve velkém.

Za skvělou atmosféru 
děkujeme návštěvní-
kům, kteří se tentokrát 
sešli v hojném počtu a 
projevovali velký zájem  
o informace podávané  
během komentova-
ných krmení. 
 

Ježíšek ze zoo naděloval v Nazaretu

Se střediskem husitské diakonie Nazaret v Borovanech 
spolupracujeme dlouhé roky. Letos poprvé jsme se roz-
hodli nadělit dárečky pod stromeček klientům pracujícím 
v tomto středisku. Ke klientům a zaměstnancům husitské 
diakonie máme velmi blízko. Minimálně jednou do roka 
vítáme jejich návštěvu v zoologické zahradě. Na našich 
akcích se objevují šikovní zaměstnanci s dílničkami pro 
děti a se stánkem s originálními výrobky.
Koronavirová opatření jim také velmi omezila možnosti 
trhů a získání prostředků z prodeje keramických výrobků. 
Proto, když jsme se dozvěděli o vyhlášení výzvy Vánoční 
strom s uveřejněním potřebných věcí pro klienty a zaměst-
nance, neváhali jsme ani chvilku.

V letošním roce 
zažíváme ob-
rovský zájem 
lidí zvenčí. Pocit 
zájmu a přijímá-
ní darů často 
doprovází silné 
emoce. 
A tak není divu, 
že jsme sami 
měli potřebu ob-
darovat a udělat 
hezké Vánoce 
lidem s handica-
pem. Do Nazare-
tu pod vánoční 

stromek tak zamířily kalendáře, vstupenky, vratné kelímky 
a další potřebné věci.
Tato doba nás učí dělat věci s hlubším smyslem. Abychom 
ještě více podpořili středisko zabývající se keramickou vý-
robou, zadali jsme požadavek na originální misky s motivy 
zvířat, které obdrží naši zaměstnanci pod stromeček.

Návštěva v Nazaretu

Predátoři a zaměstnanci zoo

Pes hyenový

Únava po celodenním křtu 

Lemur se zaujetím 
prozkoumává 
plněnou dýni s překvapením
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Tapír jihoamerický (Tapirus terresstris) 
(autor Hanka Jírová)

Známý lichokopytník, ale méně známý jako žijící „zkamenělina”. Toto označení nese právem proto,  
že se za 35 milionů let téměř vývojově nezměnil. Jméno tapír znamená v řeči brazilských indiánů „tlustý”  
a charakterizuje jeho tuhou kůži.
Stavbou těla může připomínat prase, ale nohy má vysoké a štíhlé. Nejbližšími příbuznými jsou zebry, nosorožci  
a koně. Nejnápadnějším znakem je pohyblivý chobot. Dorůstá 70 - 110 cm v kohoutku a délka těla se pohybuje okolo 
180 - 250 cm. Váží kolem 250 - 270 kg.  Čich i sluch mají velmi ostrý, disponují horším zrakem. Dožívají se 20-25 let.  
I přes svou mohutnost jsou velmi dobří plavci a zdržují se v blízkosti vodních toků, kde se ochlazují, živí vodními 
rostlinami nebo vodu využívají jako únik před predátory. Kromě vodních rostlin tvoří jejich potravu tráva, výhonky 
a plody. Žijí převážně samotářsky a skrytě. Jiné tapíry vyhledávají pouze v době páření na několik dní.  Samice je 
březí 400 dní a rodí jedno plně vyvinuté mládě vážící 4-7kg. Mláďata tapíra jsou velmi podobná selatům divokých 
prasat a to zbarvením, kdy jejich tělo pokrývají vodorovné bílé pruhy a skvrny, které kolem 6. měsíce života 
začnou postupně mizet. Slouží k maskování mláďat v porostu. Od roku 2002 je Tapír jihoamerický zařazen na 
seznam ohrožených druhů. Důvodem je ztráta přirozeného biotopu kácením deštných pralesů a lov člověkem.

Život tapíra v ZOO Dvorec

V ZOO Dvorec chováme jednoho tapíra narozeného v roce 2002. 
Do ZOO byl umístěn v roce 2012.  Dostal jméno Boris a ihned 
se stal miláčkem ošetřovatelů. Mazlení a drbání si velmi užívá  
a dává to náležitě najevo. Na rozdíl od volně žijících tapírů, kteří 
jsou nepřátelští a agresivní je Boris velmi přátelský, přítulný  
a hodný. Je to způsobeno umělým odchovem člověka. 
Později jej adoptoval pan Pavel Šporcl s rodinou, který ho každoročně 
navštěvuje. Jeho největším přítelem se ihned po příchodu stal samec 
kapybary. Od útlého věku trpí problémy s chůzí a klouby, proto  
mu každý den přidáváme kloubní výživu do ranního krmení. Jeho strava 
se skládá ze dvou krmných dávek. 
Dopoledne dostává rozmočené pečivo, do kterého mu přidáváme 
těstoviny, rýži nebo vařené brambory a kloubní přípravek Alavis. 
Odpoledne ovoce a zeleninu. 
Nejvíce vyhledává sladší ovoce jako jsou banány, švestky a meloun. 
Celý den má přístup k senu a v létě i trávě. Velmi si pochutnává na 
kopřivách. Ze zimoviště a zpět do letního výběhu chodí sám, kdy je mu 
z dek tvořena ulička kvůli pocitu bezpečí a minimalizování vnějších vlivů  
při průchodu kolem výběhů jiných zvířat.

Zebra Chapmanova (Equus quagga chapmani)
(autor Petr Homola)

Denní krmná dávka obsahuje cca. 8 – 10 kg sena, ½ kg speciálních granulí pro volně pasoucí se kopytníky a občas 
tvrdé pečivo nebo mrkev na přilepšenou.
Chov zeber není v naší zoo úplnou novinkou. Už dříve se u nás pár jedinců vyskytovalo, ale převážně se jednalo  
o sólo zvířata v pokročilém věku, která k nám přišla takzvaně na dožití. To by se rokem 2020 mělo změnit.
Dne 17. 7. 2020 k nám z Plzeňské zoologické zahrady přišly 2 samice. Starší Cuanza (12 let) a mladší Cabiri (5 let). 
Je to matka s dcerou, takže se moc dobře znají a vycházejí spolu. Obě samice si rychle zvykly na nové prostředí i ošet-
řovatele a práce s nimi byla v celku bezproblémová. Cuanza byla již z plzeňské zoo zkušenou matkou a proto pro nás 
bylo velkou prioritou přivézt  vhodného samce. Bohužel se nám to z počátku moc nedařilo, až do 4. 9. 2020, kdy jsme  
z Nizozemska přivezli  zebřího samce Tsava (pracovně mu mezi ošetřovateli říkáme Pepča).

Chovatelský úsek

Tapír jihoamerický
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Tsavo je velmi mladý, pouhé 3 roky. Tudíž je i oproti plzeňským klisnám menší, což mohl být při seznamování s domi-
nantními samicemi problém. Nechtěli jsme nic podcenit a proto zpočátku probíhalo seznamování našich zeber pouze 
přes ohradu. Po 2 týdnech jsme se rozhodli pustit samce mezi klisny. Reakce zvířat byla taková jakou jsme očekávali. 
Trochu horlivý přístup mladého hřebce na seznámení se u dominantních klisen nesetkal s pochopením a při každém při-
blížení schytal tvrdý kopanec. I proto jsme všechny tři nechali pohromadě jen pár hodin a takto to trvalo ještě celý týden  
než se situace trošku uklidnila a samice přijali samce mezi sebe. I přes to, že situace byla již docela klidná, na noc jsme  
je pro jistotu oddělovali.
Další týdny už probíhaly v naprostém klidu. Začátkem listopadu, kdy teploty začaly klesat, jsme jako každý rok zaháněli 
většinu zvířat na předem připravené zimoviště. To se týkalo i naší zebří trojice. Z důvodu bezpečí zeber má každá z nich 
na zimovišti svůj oddělený box, aby nedošlo ke zbytečné-
mu poranění. V některé teplé dny, jsme vypouštěli zebří trio 
na pár hodin denně ven, aby se proběhli a spálili přebyteč-
nou energii. 12. 11. 2020 byl zrovna takový hezký a teplý den  
a my jako obvykle vypustili všechny tři zebry do venkovního 
výběhu. Vše bylo z počátku normální až do chvíle, kdy se samec 
pokusil skočit na mladší samici Cabiri, která se na poslední chvíli 
uhnula a Tsavo padl nohou nešťastně mezi ohrazení a upadl. 
Naštěstí jsem byl s kolegou poblíž a okamžitě jsme přispěchali 
hřebci na pomoc. První pohled na zaklíněnou nohu nasvědčo-
val tomu, že by mohla být zlomená. Což u těchto zvířat bývá 
často fatální zranění. Z počátku se nám nedařilo hřebcovo 
nohu vyprostit. Vystrašené zvíře se na zemi nebezpečně zmí-
talo, což nám naši snahu o pomoc neulehčovalo. Po několika 
nekonečných minutách se nám to přeci jen podařilo a k naše-
mu překvapení se Tsavo postavil na všechny čtyři. Samozřejmě 
na zraněnou nohu kulhal, ale důležité bylo, že na ní dokáže do-
šlápnout. Po bližším ohledání s veterinárním lékařem bylo jas-
né, že noha není zlomená, a že si „jen“ natáhl šlachy. Po dobu 
několika dalších týdnů jsme zebry již ven nepouštěli a hřebcovu 
nohu jsme bedlivě hlídali. Zhruba týden po zranění zmizel otok  
a Tsavo i méně kulhal. K radosti všech zaměstnanců zoo Dvo-
rec se hřebcova noha plně  zahojila a tato děsivá nehoda skon-
čila dobře. Věříme tedy, že na jaře bude Tsavo plně při síle a naše 
zebří skupinka se rozroste o nové přírůstky.

Zebra Chapmanova 

V pavilonu Venomous terárium 
se také zadařilo. 
(Filip Ambrož)

Prvním úspěchem v této ex-
pozici byl odchov kobry indic-
ké (Naja naja). Po 2 měsíční 
inkubaci ve vlhkém inkubá-
toru se 27. 6.  vylíhla 4 mlá-
ďata, jejich pohlaví jsou dva 
samci a dvě samice.  Dalším 
a zároveň prvním evropským 
úspěchem byl odchov kobry 
filipínské (Naja philipinen-
sis). Tento druh kobry spadá 
mezi nejvzácnější druh kobry 
chovaný v lidské péči a naše 
zoo se pyšní chovem těchto 

krásných hadů jako jediné schválené zařízení v Evropě. Sa-
mice nakladla 22. 5. sedm krásných vajec. Po 61-63 dnech 
inkubace ve vlhkém inkubátoru se vylíhla 3 mláďata, všech-
no samečci. Z 
ostatních vajec se 
z neznámého dů-
vodu mláďata ne-
vylíhla. Třetím vel-
kým úspěchem je 
úspěšná inkubace 
kobry zebrované 
(Naja nigricincta). 
21. 5. samice na-
kladla 25 vajec. 
Během inkubace se 
2 vajíčka zkazila. Zbytku vajíček se vedlo krásně a od 6.  
do 8. srpna se líhla mláďata. Převažovaly samičky.  Tento 
druh kobry pochází z Afriky, tudíž byly v suchém inkubátoru. 

Kobra indická - mláďata
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Na závěr reprodukční sezóny nás mile překvapila samice 
mamby černé (Dendroaspis polylepis). Nakladla 4 vejce,  
ale vylíhlo se pouze jedno. To byla samička, která prozatím 
zůstává v zázemí a pravděpodobně zůstane v chovu. 
Samotná inkubace není lehká záležitost. Na úspěšnou inku-
baci má vliv několik aspektů. Prvním a důležitým je vlhkost. 
Příliš nízká způsobuje vysušování vajíček a vysoká vlhkost 
podporuje plísně, které mohou zárodek zabít. Asijské kob-
ry odchováváme ve vlhkém inkubátoru, kde od začátku  
inkubace je miska s vodou. Po několika dnech inkubace  
se přidává voda i do inkubačního substrátu. Používáme 
perlit, který neplesniví a odvádí vodu na dno krabičky.  
Na africké kobry používáme suchý inkubátor. Prvních 10-
14 dní inkubace jsou vejce položeny na suchém perlitu,  
poté přidáváme pár kapek vody na dno krabičky. 

Zajímavosti  a novinky v chovu
Cibetka africká (Civettictis civetta) - Na černém kontinen-
tu bychom tohle zvíře měli hledat ve střední a jižní části 
východní Afriky. Asi bychom museli být hodně trpěliví, 
protože k vidění ve volné přírodě je pouze za soumraku 
nebo v noci a to velmi sporadicky. V zoologické zahradě 
si celkem dobře zvykly na ruch okolo sebe a velkou část 
dne tráví venku.
Od loňského roku chová naše zoo pár. Samec byl dove-
zen z jižní Afriky a se samicí se brzo spřátelili a to i přes 

to, že jsou označováni za samotáře. Oba mladí jedinci 
jsou významní a velkou nadějí k založení chovu.  Cibetky  
africké se doposud chovaly v zoologických zahradách zce-
la výjimečně a v současné době jsou v českých zoo k vidě-
ní pouze ve dvou zoo. U nás se staly oblíbenci mezi ošet-
řovateli a získaly krásná jména Cyril a Cecilka. Samička  
je o něco plašší než samec. Oba jsou však povahově klidní 
a neútoční. Cibetky jsou všežravci a tak na jejich jídelníčku 
nechybí ovoce, zelenina, maso a hmyz.

Ještě neoslavila první rok už má 
dalšího sourozence

Gibonům se u nás velmi daří. Důsledkem je opakovaně  
se rozrůstající rodinka. Samec Junior a samička Pegy jsou 
již pětinásobnými rodiči.
Loňského roku 21. 12. jsme přivítali krásný vánoční dárek. 
Jednalo se o čtvrté přeživší mládě, které se mělo celý rok 
čile k světu. Neuplynulo ani dvanáct měsíců a 7. 12. 2020 
při ranní kontrole ošetřovatelky zaslechly v ubikaci primá-
tů nezvyklý zvuk. V mateřské náruči bylo další mládě. Je-
likož jsou mláďata gibonů po narození téměř holá, matka 
je nosí schované v náručí a přidržuje si je na břiše. Tím je 
chrání před chladem a okolním světem. Stejně tak se na 
břiše matky drží mláďata zhruba do dvou let. Pegy tak u sebe 
měla roční Megi a čerstvé mládě. 
Není vůbec běž-
né, aby se primá-
ti z rodu gibonů 
rozmnožovali tak 
četně jako je tomu 
v ZOO Dvorec. 
Dospělá samice 
rodí za celý svůj 
život 5 - 6 mlá-
ďat. Dospívá ve 
věku zhruba šesti 
let. Reprodukční 
činnost s pozitiv-
ním výsledkem 
se tak opakuje  
v rozmezí 4 až 5 
let. V únoru 2015 
jsme se radovali z 
prvního odchovu a v prosinci 2020 je zde již páté přeživší 
mládě. Záměrně zmiňujeme přeživší, protože v únoru 2018  
se jednalo o dvojčata. Jedno z mláďat se narodilo mrtvé.  
V chovu gibonovitých je tato naše rodinka naprostou raritou.
Proces přirozeného odchovu je pro samici náročný  
a proto byla přehodnocena krmná dávka, která se navýšila  
o plody s vysokým obsahem vitamínů, minerálů a důleži-
tých složek. Kondice všech členů skupiny je pečlivě kont-
rolována a hlídána.

Mamba černá, mládě

Cibetka africká
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1.1.2020 Příchod/Arrival Narození/Birth Úhyn/odchod 
Death/Depart 31.12.2020Chovatelský úsek

PRIMÁTI  PRIMATES

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

Gibon lar /Hylobates lar/ 2,1,1 0,0,1 2,1,2

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

Lemur hnědý /Eulemur fulvus/ 1,2,0 1,2,0

Lemur kata /Lemur cata/ 2,0,0 1,0,0 3,0,0

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

Tamarín pinčí                                   /Saguinus oedipus/ 2,2,1 2,2,1

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

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

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

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

ŠELMY CARNIVORA

Lev jihoafrický bílý /panthera leo krugeri/ 3,4,0 3,4,0

Lev pustinný /Panthera leo/ 2,2,0 2,2,0

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

Tygr indický /Panthera tigris tigris/ 1,1,0 1,1,0

Levhart skvrnitý /Panthera pardus/ 1,0,0 1,0,0

Rys ostrovid /Lynx lynx/ 1,1,0 1,1,0

Medvěd hnědý /Ursus arctos/ 0,1,0 0,1,0

Šakal čabrakový /Canis mesomelas/ 1,2,0 0,1,0 1,1,0

Pes hyenový /Lycaon pictus/ 2,1,0 2,1,0

Vlk euroasijský /Canis lupus/ 5,3,0 1,0,0 4,3,0

Surikata vlnkovaná /Suricata suricatta/ 2,2,0 1,0,0 0,0,2 3,2,0

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

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

Fenek berberský /Vulpes zerda/ 1,1,0 1,1,0

Hyena skvrnitá /Crocuta crocuta/ 0,1,0 0,1,0

Cibetka africká /Civettictis civetta/ 1,1,0 1,1,0

Ženetka savanová /Genetta thierryi/ 1,1,0 1,1,0

Ženetka levhartí /Genetta maculata/ 1,1,0 1,1,0

Mangusta žíhaná /Mungos mungo/ 1,2,0 0,0,3 0,0,2 1,2,1

PTÁCI - PAPOUŠCI AVES/PSITTACIFORMES/

Ara ararauna /Ara ararauna/ 1,2,0 1,2,0

Ara zelenokřídlý /Ara chloroptera/ 1,1,0 0,2,0 1,3,0

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 rudý /Eudocimus ruber/ 1,1,0 1,1,0 0,0,0

Ibis posvátný /Threskiornis aethiopicus/ 4,4,11 0,0,1 0,0,1 4,4,11

PTÁCI - VESLONOZÍ                              AVES/PELECANIFORMES/

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

PTÁCI - KRÁTKOKŘÍDLÍ                          AVES/GRUIFORMES/

Seriema rudozobá                         /Cariama cristata/ 1,1,0 1,1,0 0,0,0

Jeřáb královský /Balcarica regulorum/ 2,1,0 2,1,0
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PTÁCI - srostrloprstí                        Aves/Coraciiformes

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

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

PTÁCI - PĚVCI AVES/PASSERIFORMES

Snovač napoleonův /Euplectes afer/ 2,0,0 2,0,0

Snovač rudozobý /Quelea quelea/ 10,6,0 2,1,0 8,5,0

Vrabec kaštanový /Passer eminibey/ 0,1,0 0,1,0 0,0,0

Leskoptev tříbarvá /Lamprotornis superbus/ 0,0,0 1,1,0 1,1,0

Leskoptev bělobřichá /Cinnyricinclus leucogaster/ 0,0,0 1,0,0 1,0,0

Leskoptev purpurová /Lamprotornis purpureus/ 0,0,0 1,1,0 1,1,0

Leskoptev smaragdová /Lamprotornis iris/ 0,0,0 1,1,0 1,1,0

SUDOKOPYTNÍCI ARTIODACTYLA

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

Buvol domácí /Bubalus arnee f. bubalis/ 1,4,0 1,0,0 2,4,0

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

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

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

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

Velbloud dvouhrbý /Camelus bactrianus/ 1,2,0 0,1,0 1,3,0

Pekari páskovaný /Pecari tajacu/ 2,4,4 0,0,2 1,1,0 1,3,6

Koza kamerunská /Capra hircus/ 4,6,0 3,5,0 1,1,0

Koza holandská /Capra hircus/ 3,4,0 0,1,0 4,4,0

Ovce cápová /Ovis aries strepsiceros/ 1,2,0 1,2,0

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

Přímorožec šavlorohý /Oryx damman/ 2,0,0 1,0,0 2,0,0

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

Zebra Chapamnova /Equus quagga chapmani/ 0,0,0 1,2,0 1,2,0

LICHOKOPYTNÍCI PERISSODAKTYLA

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

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

LETOUNI CHIROPTERA

Kaloň egyptský /Rousettus Aegyptiacus/ 2,9,3 0,0,5 0,0,3 2,9,5

PŠTROSI  AVES/ STRUTHIONNIFORMES/

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

ŽELVY STRUTHIO CHELONIA

Želva ostruhatá /Centrochelys sulcata/ 2,4,1 2,4,1

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

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

Kajmanka dravá /Chelydra serpentina/ 1,1,0 0,1,0 1,2,0

Kožnatka čínská /Pelodiscus sinesis/ 1,0,0 1,0,0

Tereka hnědá /Pelusios castaneus/ 0,1,0 0,1,0

Želva zelenavá /Tesdudo hermani/ 0,0,1 0,0,1 0,0,0

KROKODÝLOVÉ CROCODILIA

Krokodýl nilský /Crocodylus niloticus cowie/ 0,0,1 0,0,1

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

Trnorep sklaní /Uromastyx acanthinura/ 1,1,0 1,1,0

HADI SERPENTES

Kobra Asheova /Naja ashei/ 0,2,0 0,1,0 0,1,0

Kobra černá /Naja melanoleuca/ 3,1,0 3,1,0

Kobra černokrká /Naja nigricollis/ 1,1,0 0,0,1 1,1,1

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

Kobra čínská /Naja atra/ 2,1,0 1,2,0 1,0,0 2,3,0

Kobra egyptská /Naja haje/ 1,1,0 0,1,0 1,2,0

Kobra egyptská /Naja haje legionis/ 1,3,0 1,3,0

Kobra indická /Naja naja/ 1,1,0 1,1,0

Kobra kapská /Naja nivea/ 3,1,0 1,1,0 2,0,0

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

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

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

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

Kobra anchietova     /Naja anchietae/ 2,3,0 1,0,0 1,3,0

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

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

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

Kobra Pakistánská                     /Naja karachiensis/ 1,1,0 1,0,0 0,1,0

Kobra zebrovaná                          /Naja nigricincta/ 2,1,0 0,1,0 2,2,0

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

Kobra středoasijská /Naja oxiana/ 1,2,0 1,2,0

Kobra sumatránská /Naja sumatrana/ 0,1,0 0,1,0

Kobra filipínská /Naja philippinensis/ 1,2,0 1,2,0

Kobra obojková /Hemachatus hemaechatus/ 1,0,0 1,0,0 0,0,0

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

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

Mamba západoafrická                 /Dendoaspis viridis/ 1,2,0 0,2,0 1,0,0

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

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

Zmije útočná /Bitis arietans/ 4,4,6 4,4,6

Zmije nosorohá /Bitis nasicornis/ 1,1,0 1,1,0

HLODAVCI RODENTIA

Kapybara /Hydrocheorus hydrochearis/ 1,0,0 1,0,0

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

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

Dikobraz srstnatonosý /Hystrix indica/ 1,1,0 0,0,1 1,1,1

TANOVITÍ TUPIIDAE

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

CHUDOZUBÍ /XENARTHRA/

Pásovec štětinatý /Chaetophractus villosus/ 0,1,0 0,1,0

DAMANI /HYRACOIDEA/

Daman skalní /Procavia capensis/ 1,0,0 1,0,0
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JMÉNO PŘEDMĚT    ČÁSTKA

Spolek přátel Vítkova Hrádku na provoz zoo 5 000,00 Kč

Ing. Jiřina Koklarová na provoz zoo 10 000,00 Kč

Ing. Jiří Hanuš na provoz zoo 2 000,00 Kč

Ing. Jaroslav Pánek na provoz zoo 7 000,00 Kč

Ing. Vladimír Dupkanič na provoz zoo 1 200,00 Kč

Jihočeský kraj na provoz zoo 100 000,00 Kč

MUDr. Marin Dufek na provoz zoo 25 000,00 Kč

Spolek rodičů žáků ZŠ Trhové Sviny z.s. finanční dar pro nákup krmení pro zvířata 19 850,00 Kč

Město Borovany finanční dar 30 000,00 Kč

Bc. Ondřej Pavlíček na provoz zoo 1 200,00 Kč

Hana Malášková na provoz zoo 1 000,00 Kč

Jana Matějová na provoz zoo 2 000,00 Kč

Ing. David Puffer na provoz zoo 5 000,00 Kč

Marie Kadlecová na provoz zoo 4 800,00 Kč

Ing. Miroslav Vráblík na provoz zoo 13 210,00 Kč

Seznam dárců
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Webinář – Jak se domluvit se zvířaty 
i lidmi 24. 11. 2020 
(Kateřina Přibylová)

Dne 24. 11. 2020 jsem měla možnost zúčastnit se online 
semináře, který pořádala paraZOO na téma Jak se domluvit 
se zvířaty i lidmi. Seminář byl rozdělen na dvě části. V první 
části jsme se zabývali Tréninkem zvířat – Jak využít metodu 
pozitivního posilování pro lepší pohodu zvířat a manipulaci 
s nimi. Vše bylo provázeno praktickými ukázkami. V další 
části dne semináře jsme probírali Enrichment – Jak zvířatům 
zpestřit život, také doplněno praktickými ukázkami.
Druhá část webináře proběhla 3. 12. 2020. Témata byla 
tentokrát celkem tři. První téma bylo – Tréninkem zvířat 
k dobrovolné spolupráci při veterinárním ošetření spojené 
s ukázkami na videích. Následovalo téma Jak efektivně 
využít dobrovolníky a na závěr jsme si popovídali o tématu 
Krizová komunikace – jak zvládat emoce při jednání  
s veřejností.
Informace nabité z tohoto proškolení budou přínosem pro 
obohacení života zvířat v naší zoo. Zároveň také ulehčí 
komunikaci a způsob manipulace se zvířaty ošetřovatelům 
např. při odchytu, podávání léků a kontroly zdraví zvířat.

ROZVOJ ZOO 

• Mapa zoo – aktualizace mapy areálu zoo
• Uskutečněné stavby a projekty 
• Pavilon BONGO je určen pro budoucí chov šimpanze 

Bonga a dalších jedinců. Jeho stavba byla započata 
v roce 2019. Původní plánované dokončení mělo 
proběhnout v loňském roce. Přerušení stavby z důvodu 
koronavirové krize prodloužilo stavbu do dalšího roku.  
Dokončena byla převážná část budovy a příprava  
na konstrukci venkovní expozice.  

• Celoroční expozice pro fenky ušaté vznikla na místě 
bývalého zimoviště pro tapíra. Po nutných úpravách 
zde vznikl prostor pro chov malé teplomilné africké 
šelmičky, vybaven pískem, kmeny a z návštěvnické 
trasy skleněným průhledem.

• Zimní ustájení zeber bylo technicky připojeno na stávající 
halu pro kopytnatce. Usnadňuje to ošetřovatelům 
manipulaci okolo úklidu a krmení zvířat v zimním období. 
Budova postavena z PUR panelů je výbornou volbou pro 
úsporu energie a udržení stabilních teplot potřebných 
pro chov zeber v našich klimatických podmínkách. 

Vzdělávání zaměstnanců 

Mapa zoo – aktualizace mapy areálu zoo a rozmístění pro lepší orientaci návštěvníků
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Společná expozice pro kaloně 
a damana

Dva naprosto odlišné živočišné druhy v nové společné 
expozici. Expozice je umístěna na prohlídkové trase 
vedoucí k teráriím. Jedná se o venkovní prostor,  
do kterého je možné nahlížet z krytého posezení Hospůdky 
u krokodýla nebo z druhé strany od vchodu do pavilonu 
Venomous. Místo zde našla početná skupina kaloňů 
egyptských a daman skalní. Zvířata naprosto odlišná  
a přesto tolerantní k jinému druhu. Kaloňi využívají rozletu 
a lze je pozorovat při konzumaci potravy, a komunikaci  
s ostatními ve skupině. Daman skalní si přivlastnil nejvyšší 
místo v expozici, kde se vyhřívá a má rozhled do všech 
stran. Jedná se o málo chovaný druh.

Pomoc pro zoo v době koronavirové 
pandemie COVID - 19

Koronavir, nemoc, která ovlivnila život na planetě. 
Následky se nevyhnuly ani zoologickým zahradám.  
S prvním uzavřením zoo se strhla obrovská vlna solidarity, 
která byla až neuvěřitelně empatická vůči zvířatům  
a lidem, kteří se starali o udržení provozu a pohody zvířat. 
Přiváženy byly potravinové dary od rodin, jedinců  
i celých obcí. 
Největší sbírka pro ZOO Dvorec proběhla v Kaplici 
a v Ledenicích, následovaly další v okolních obcích a 
městech. Způsob pomoci se lišil, ale jedno měl společné – 
udržet zvířata v od příjmu odříznuté zoo. Ve velké míře se 
rozjela adopce a patronát zvířat, zakupování zážitkových 
programů a další způsoby pomoci. 
Pomáhali lidé z celé republiky a všem jim patří 
obrovské PODĚKOVÁNÍ. Pozitivně se k situaci postavilo 
vedení města Borovany, které schválilo příspěvek  
na krmení, následovalo schválení příspěvku na krmivo  
od MŽP na ohrožené druhy zvířat a finanční dar od 
Jihočeského kraje. 
Druhé uzavření přišlo na sklonku hlavní sezóny a i zde 
byla pomoc lidí velmi masivní a důležitá. Bez podpory 
zvenčí by zoologická zahrada lockdown nezvládla.

expozice daman a kaloň
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Ekonomický úsek
NÁKLADY (V celých tisících) VÝNOSY (V celých tisících)

Spotřeba, energie, mzdové náklady daně, poplatky a ostatní 6 359 Kč Služby, dotace, dary, příspěvky a ostatní 7 172 Kč

DOTACE

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) - Příspěvek zoologickým zahradám 2020  618 903 Kč

Město Borovany - Na nákup krmiva pro zvířata 50 000 Kč

Materiální pomoc přivezl SDH Ledenice

Materiální pomoc přijela také z Kaplice
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pořad. číslo datum jméno zvíře adoptivní rodič /patron

1 5.1.2020 Libuše Pinková lev bílý P

2 28.1.2020 Veronika Moravcová surikata vlnkovaná AR

3 21.2.2020 Nikol Zavůrková hroch obojživelný P

4 28.2.2020 Milada Hálková velbloud dvouhrbý P

5 11.3.2020 Světlana Kypastová kapybara P

6 13.3.2020 Michal Barouš vlk eurasijský P

7 23.3.2020 Jitka Doležalová hroch obojživelný P

8 29.3.2020 Luboš Drábek ara zelenokřídlý P

9 30.3.2020 Jiří Kohák tygr ussurijský P

10 30.3.2020 Pavlína Jabůrková nosál červený P

11 30.3.2020 Jan a Věra Hejpetrovi levhart skvrnitý P

12 30.3.2020 Jan a Jana Zahradníkovi želva pralesní AR

13 30.3.2020 Lukáš Vítek ara ararauna AR

14 30.3.2020 Anonymní dárce ibis posvátný AR

15 31.3.2020 Zuzana Stanislavová levhart skvrnitý, lev pustinný P

16 31.3.2020 Loriové a ostatní s kolektivem (Ing.arcg.
Ing. Daniel Vaněk) tamarín bělohubý P

17 31.3.2020 Michal Hackl nosál červený AR

18 31.3.2020 Zdeněk Řípa kosman bělovousý AR

19 31.3.2020 Eva Zvěřinová kosman bělovousý AR

20 31.3.2020 Daniela Faschingová mara stepní AR

21 31.3.2020 Lucie Chladová kajmanka dravá AR

22 31.3.2020 Simona Vonášková šakal čabrakový P

23 31.3.2020 Ondřej Hricko antilopa losí P

Seznam adopcí 2020
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24 31.3.2020 Tomáš Luksch, Renata Lukschová ženetka levhartí P

25 31.3.2020 Jan Teuschel a Jiřina Teuschelová medvěd hnědý AR

26 31.3.2020 Ing. Luděk Vojta levhart skvrnitý P

27 31.3.2020 Simona Vonášková šakal čabrakový P

28 1.4.2020 Mudr. Marie Nosková nosál červený AR

29 1.4.2020 Michal Valena tygr indický bílý P

30 1.4.2020 Marcela Slezáková levhart skvrnitý P

31 1.4.2020 Michaela Bílková gibon lar P

32 1.4.2020 Kateřina Račková vlk eurasijský P

33 2.4.2020 Jan Schatral daman skalní AR

34 2.4.2020 Mudr. Marek Koutný ženetka levhartí AR

35 3.4.2020 Lenka Gálisová přímorožec šavlorohý P

36 3.4.2020 Lenka Gálisová mamba černá P

37 3.4.2020 Lenka Gálisová lama domácí P

38 3.4.2020 Bc. Eva Codlová levhart skvrfnitý P

39 4.4.2020 Mirka Pešková – Hanáčková šimpanz učenlivý P

40 6.4.2020 Květa a Michal Jarolímek ibis rudý AR

41 6.4.2020 Klára Kašparová pavián babuin P

42 7.4.2020 Mgr. Jiří Pokorný pásovec štětinatý AR

43 8.4.2020 Jana Čtveráková želva pardálí, tamarín bělohubý P

44 9.4.2020 Ing. Jan Kubata surikata vlnkovaná AR

45 10.4.2020 Lenka Šindelářová kaloň egyptský AR

46 10.4.2020 Alžběta Ciglerová jeřáb královský AR

47 11.4.2020 Marcela Poklopová kakadu bílý, kuandu obecný AR
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41 6.4.2020 Klára Kašparová pavián babuin P

42 7.4.2020 Mgr. Jiří Pokorný pásovec štětinatý AR
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47 11.4.2020 Marcela Poklopová kakadu bílý, kuandu obecný AR

48 14.4.2020 Jiří Kozel šimpanz učenlivý P

49 14.4.2020 Martin a Monika Pajmovi pásovec štětinatý AR

50 15.4.2020 Mudr. Pavel Sadovský (Jungmannnová 
Nikola) hroch obojživelný P

51 15.4.2020 Jana Gabauerová a Magdalena Štěpánková cibetka africká P

52 16.4.2020 Marta Hromadová (Slavomír Hermann) mirikina a., lemur hn., dikobraz ob. AR

53 16.4.2020 A.Schmied, s.r.o. (Harald Ranner) levhart skvrnitý AR

54 16.4.2020 Alice Korychová hyena skvrnitá, pakůň žíhaný P

55 17.4.2020 Michal Šebesta tereka hnědá AR

56 19.4.2020 Lída Kozlová lev pustinný P

57 20.4.2020 Petr a Daniela Beránkovi koza kamerunská AR

58 20.4.2020 Marika Čouzová zoborožec šedolící P

59 20.4.2020 Marika Čouzová kuandu obecný AR

60 21.4.2020 Kaňkovi krokodýl nilský jihoafrický P

61 21.4.2020 Martina Pěkná lemur hnědý AR

62 22.4.2020 Ludmila Claussová ženetka savanová AR

63 22.4.2020 Josef Jenšovský ženetka savanová AR

64 22.4.2020 Zdena Zemanová kapybara AR

65 27.4.2020 Ing. Josef Kroulík, Soňa Kroulíková kosman bělovousý P

66 27.4.2020 Nikola Haláčková lemur kata AR

67 28.4.2020 Pavel Šnedar tygr ussurijský P

68 29.4.2020 Barbora Kukačková vlk eurasijský P

69 4.5.2020 Hana Šťastná vlk eurasijský P

70 6.5.2020 Jitka Richterová lev jihoafrický bílý P

71 6.5.2020 Zdeňka Jůzová kakadu bílý P

72 11.5.2020 Petra Michelová hyena skvrnitá P
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73 11.5.2020 Jan Brabec tygr indický bílý P

74 21.5.2020 Eliška Poskerová mamba zelená úzk., kajmanka dravá AR

75 7.6.2020 Rodina Chvojkova lev pustinný P

76 7.7.2020 Lucie Pelikánová pelikán bílý P

77 4.8.2020 Tomáš Hermoch lev pustinný AR

78 7.8.2020 Petra Kubíková hroch obojživelný P

79 15.10.2020 Jaroslav Kerl fenek berberský AR

80 20.10.2020 Ludmila Macků kakadu bílý, amazoňan kubánský, 
trnorep AR

81 21.10.2020 Honzík a Fanda Dudovi krokodýl nilský AR

82 29.10.2020 Helena Chrastilová tana severní AR

83 3.11.2020 František Šotola cibetka africká AR

84 5.11.2020 Vendula Tomandlová ženetka levhartí AR

85 7.11.2020 Kolářovi kožnatka čínská AR

86 9.11.2020 Kateřina Dvořáková – Geotica s.r.o. mangusta žíhaná AR

87 9.11.2020 Petra Krázlová cibetka af., tamarín sed., zebra 
chap. P

88 9.11.2020 Hana Hrádková tana severní AR

89 9.11.2020 Tomáš Hermoch lev pustinný P

90 10.11.2020 Kateřina Křížková kobra zebrovaná AR

91 10.11.2020 Rodina Dobruských pekari páskované AR

92 11.11.2020 Petr Holý tygr ussurijský AR

93 11.11.2020 Jitka Holovská tygr indický bílý AR

94 13.11.2020 Barbora Sedláčková kobra samarská AR

95 16.11.2020 Mirka Pešková šimpanz učenlivý P

96 19.11.2020 Jan a Jarmila Simkovi medvěd hnědý, surikata vlnkovaná AR

97 25.11.2020 Tereza Fürstová watusi P



25

Výroční zpráva 2020 - Zoologická zahrada Dvorec

98 3.12.2020 Iveta Nováková (Václav Novák) tamarín pinčí AR

99 3.12.2020 Petr Beránek koza kamerunská AR

100 4.12.2020 Radka Krygarová lama guanako P

101 4.12.2020 Jan Toncar surikata vlnkovaná, hroch 
obojživelný P

102 4.12.2020 Klára Majerová kobra siamská, lev jihoaf.bílý AR, P

103 7.12.2020 Josef Kernal – izolace rys ostrovid AR

104 8.12.2020 Barbora Němcová krokodýl nilský jihoafrický AR

105 8.12.2020 Tereza Fošumová tapír jihoamerický P

106 10.12.2020 Adéla Proboštová a Pavel Kotva kobra monoklová sufánská AR

107 10.12.2020 Šimon, Jáchym, Jonáš Šimkovi zmije gabunská AR

108 14.12.2020 Tereza Sedláková, Karel Zikmund zebra chapmanova AR

109 15.12.2020 Jana a Jan Rotbauerovi lemur kata P

110 15.12.2020 Pavla Kneiflová hyena skvrnitá P

111 17.12.2020 Ondřej Šanda hroch obojživelný, vlk eurasijský P

112 18.12.2020 MUDr. Jiří Káca ara zelenokřídlý, pavián babuin P

113 19.12.2020 Aleš Bohatý tapír jihoamerický AR

114 19.12.2020 Ivona Králová Mangalika AR

115 22.12.2020 Ondřej Konečný šimpanz učenlivý P

116 24.12.2020 Lida Macků buvol domácí (Bohoušek) P

117 28.12.2020 Jan a Jana Zahradníkovi želva ostruhatá P

118 28.12.2020 Vladimír Molek surikata vlnkovaná P

119 28.12.2020 Kaňkovi krokodýl nilský jihoafrický AR

120 31.12.2020 Jitka Volfová tamarín bělohubý AR

121 31.12.2020 Zdeněk Tomica lev pustinný, lev jihoaf.bílý P

122 31.12.2020 Mudr. Marie Nosková nosál červený AR
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Adoptivní rodiče krokodýlů
 - budoucí dobrovolní hasiči SDH Ledenice

Pavilon Bongo
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Ošetřovatelky

Stavba hmyzího domečku za účasti návštěvníků

Ošetřovatelé
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Hmyzí domeček Ovce cápová, mláďata

Dětské hřiště v ZOO
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Informační cedule pro ekologický koutekKelímky na podporu ZOO a proti vzniku zbytečných odpadů

Kalendář pro rok 2021
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