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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

CORPORATON
Exotic Animal Park o.p.s.
Public Benefit Company registered at the Regional Court 
in České Budějovice, Section O, File 145
Registered seat: Dvorec 17, 373 12 Borovany
IČ: 28069706 DIČ: CZ 28069706 Exotic animal park

HLAVNÍ ČINNOST 
• Provoz zoologické zahrady
• Chov zoologických zvířat za účelem jejich 

rozmnožování 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 ohrožených druhů in situ
• Výstava osteologického materiálu

MAIN ACTIVITIES
• Operation of the zoo
• Breeding of zoological animals for the purpose of 

their breeding and exhibition
• Carrying out activities in the field of work with children 

and youth in the field of training and education
• Creation of information systems and promotion of 

activities
• Awareness-raising activities support the protection 

of localities and endangered species in-situ
• Exhibition of osteological material

STATUTÁRNÍ ORGÁN /  STATUTORY AUTHORITY

ŘEDITEL & ZAKLADATEL / DIRECTOR & FOUNDER
Viktor Ambrož

SPRÁVNÍ ORGÁN / ADMINISTRATIVE AUTHORITY
Jana Ambrožová - předseda / chairperson
Marie Šafářová, František Domin - členové / members

DOZORČÍ RADA / SUPERVISORY BOARD
Jitka Volfová, Jiří Volf, Alena Hrušková

ZAMĚSTNANCI / EMPLOYEES
Viktor Ambrož - ředitel / director
Petr Homola - vedoucí ošetřovatel / chief zookeeper
(velcí kopytníci, šelmy) 
Filip Ambrož - ošetřovatel / zookeeper
(velcí kopytníci, šelmy) 
Markéta Bíchová - ošetřovatelka / zookeeper
(primáti, ptáci, želvy, malí savci) 
Petra Jašková - ošetřovatelka / zookeeper
(primáti, ptáci, želvy, malí savci)
Sabina Ksandrová - ošetřovatelka / zookeeper
(primáti, ptáci, želvy, malí savci)
Marina Gyorgyová - ošetřovatelka / zookeeper
(primáti, ptáci, želvy, malí savci)
Blanka Hajná - ošetřovatelka / zookeeper
(primáti, ptáci, želvy, malí savci)
Elizabeth Myslivcová - ošetřovatelka / zookeeper
(primáti, ptáci, želvy, malí savci)
Kateřina Šachlová - edukační pracovník / educational worker
Jana Bláhová - pokladní / cashier
 

PRACOVNÍCI NA DPP / 
(EMPLOYEE AGREEMENT) DPP WORKERS
Iveta Ilková, Jiří Kolář, Markéta Nováková, Karolína 
Konvalinková, Marcela Hladká, Jana Vobrová, Lída Macků, 
Matěj Eliáš, Kristýna Filcová, Denisa Dvořáková

Organizační struktura / Organisation chart

Česká asociace zoologických zahrad a akvárií, z.s.
Zoologická zahrada Dvorec 
je řádným členem CZAZA.
Zoo Dvorec 
is a full member of CZAZA.
WWW.CZAZA.CZ

Tým ZOO Dvorec / Zoo Staff
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Slovo ředitele
Začátek roku nepřinesl žádné pozitivní události. Svět, 
zmítaný v  pandemickém chaosu, nevěstil žádné dobré 
vyhlídky do budoucna.
Zavřená zoo byla jakýmsi pohrobkem chaosu a zmatku 
a obav o zdraví. Nechce se mi zmiňovat to, že zoo byly 
nesmyslně uzavřeny, ale v supermarketech se lidé kupili 
jako o závod. Naštěstí mají zoologické zahrady své příz-
nivce a podporovatele, kteří včas pochopili, že bez pomo-
ci z vnější by se neměli po skončení pandemie kam vracet 
za svými oblíbenci. Díky všem těmto lidem, organizacím 
nebo i dodavatelským firmám jsme dokázali tuto zkoušku 
zvládnout a  nezabřednout do deprese. Plus, které nám 
přineslo uzavření zoo, vidíme hlavně ve změně přístupu 
v  hospodaření a  v  hodnotách, které se doposud jevily 
jako nedůležité. Vytříbily se vztahy se zaměstnanci a po-
tvrdilo se rčení „V nouzi poznáš přítele“. Hodně času jsme 
věnovali změně koncepce rozvoje a priorit. Realizace no-
vých projektů by měla přinést výsledný efekt v příštích 
několika letech.
V  době uzavření, které trvalo až do jara, jsme neleni-
li a opravovali a zvelebovali areál zoo z materiálů, které 
jsme měli v zásobě nebo nám jejich nákup umožnili doda-
vatelé na dlouhou splatnost. Po znovuotevření jsme měli 
návštěvníkům opět co nabídnout. Odměnou bylo nadšení 
a  radost návštěvníků ze zdravých zvířat, nově naroze-
ných mláďat i nových expozic.
I nás těšil pohled na zaplněnou zoo, zájem o zvířata, vzdě-
lávací programy. Zoo opět začala ŽÍT.
V chovatelském úseku se také dařilo. Ale hlavně se díky 
zvýšené návštěvnosti a pomoci sponzorů podařilo dosta-
vět pavilon BONGO pro šimpanze. Dva roky průtahů, ne-
ustálého pozastavování a nejistoty byly ukončeny v listo-
padu. Následně na začátku prosince se do pavilonu mohl 
přestěhovat samec Bongo. Napětí by se v  té chvíli dalo 
krájet, ale výsledný efekt byl pro všechny zaměstnance 
obrovským a nezapomenutelným zážitkem.
Závěrem mohu jen říct, že rok 2021 skončil mnohem lépe 
než začal.

Viktor Ambrož, ředitel

Prologue
The beginning of the year did not bring any positive events. 
The world torn apart by the pandemic chaos did not offer 
bright prospects for the future. In the closed zoo, chaos, 
confusion, and health concerns were the order of the day.
I don’t want to mention that the zoos were closed for no 
reason, but people ran to the supermarkets and shopped 
like it was a  race. Fortunately, zoos have their supporters 
and fans who understood in time that unless these facilities 
receive outside help, they will not be able to visit their loved 
ones after the end of the pandemic.
Thanks to all these people, organizations and also suppliers, 
we were able to pass this test and not sink into depressi-
on. We see the big plus that the closure of the zoo brought 
us, above all, in the changed approach in management and 
in the values that previously seemed unimportant. Relati-
ons with employees were refined and the saying „In times 
of need one recognizes one’s  friends“ was confirmed. We 
spent a lot of time changing the development concept and 
priorities. The implementation of new projects should take 
place in the next few years.
At the time of the closure, which lasted well into the spring, 
we were certainly not lazy- we were repairing and improving 
the zoo grounds from materials we had in stock or had our 
suppliers generously bought in for an extended term.
After the reopening we were able to offer visitors something 
again. The reward was the enthusiasm and joy of our visi-
tors for healthy animals, animal offspring and new speci-
mens of fauna and flora. We enjoyed seeing the crowded 
zoo, interest in animals and educational programs. The zoo 
started to LIVE again!
The breeding department also did well. But mostly thanks 
to the increased number of visitors and the help of spon-
sors, the BONGO pavilion for chimpanzees was completed. 
Two years of delays, constant disruptions and uncertainties 
ended in November. At the beginning of December our male 
chimpanzee „Bongo“ was able to move into the pavilion. 
The tension was relieved at that moment and the event was 
a huge and unforgettable experience for all employees.
In conclusion, I can only say that the year 2021 ended much 
better than it started.

Viktor Ambrož, zoo director
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Spolupracující organizace /Collaborating organizations

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

Studentská výpomoc / Students help

I v loňském roce nám na pomoc přijeli studenti ze Střední školy rybářské a vodohospodářské Třeboň. Jejich mladic-
kého elánu jsme využili na přípravách pavilonu BONGO. Silní chlapci nosili do výběhu velké větvě, aby měli budoucí 
obyvatelé po čem šplhat. Ostatní studenti připravovali vnitřní ubikaci, kde natírali prostory.

Last year students from the Secondary School of 
Fishing and Water Management in Třeboň came 
to our aid. We used their youthful zeal in the pre-
parations for the BONGO pavilion. The strong 
boys carried a  large branch to the paddock so 
that the future residents had something to climb. 
The other students were preparing an indoor 
quarter where they painted the premises.

AKTIVITY V OBLASTI OCHRANY PŘÍRODY
ACTIVITIES FOR NATURE CONSEVANCY

Setkání členů asociace ČACHOK
Víkendový mítink členů krokodýlářské asociace proběhl 9. 10. 
a  10. 10. 2021 v  Písku a  Protivíně. Setkání proběhlo po dvouleté 
pauze a bylo plné zajímavých a důležitých informací.
Sobotní program vyplnily přednášky o stavu krokodýlů siamských 
(Crocodylus siamensis) v Kambodži. Zážitky z návštěvy chovného 
centra v krokodýlů siamských přednes poradce pro studium spe-
cializace Ekologie a  etologie (Katedra zoologie Přírodovědecké 
fakulty) prof.  RNDr.  Daniel Frynta,  Ph.D. Chovatel plazů Martin 
Smrček ze Safari parku Dvůr Králové nad Labem odprezentoval 
život Tomistomi úzkohlavé (Tomistoma schlegelii).
Večerní program s dražbou předmětů věnovaných členy asociace 
přinesl výtěžek cca 20 000 Kč, které poputují na podporu kroko-
dýla siamského do Kambodže.
Nedělní program pokračoval v Krokodýlí zoo Protivín prohlídkou chovaných exemplářů a chovatelského zázemí s in-
kubátory. Mezinárodní a odborná účast, přednesené prezentace a přijetí nových členů jsou pro budoucí ochranu 
krokodýlů inspirací a motivací v pokračování započaté práce.

Meeting of members of the ČACHOK
The weekend meeting of members of the Crocodile Association took place on 9th and 10th of October 2021 in Písek and 
Protivín. The meeting took place after a two -year break and was full of interesting and important information.
Saturday’s program was filled with lectures on the state of Siamese crocodiles (Crocodylus siamensis) in Cambodia: Expe-
riences from visiting the breeding centre and the state of Siamese crocodiles lecture advisor for the study of specialization 
Ecology and Ethology (Department of Zoology, Faculty of Science) prof. RNDr. Daniel Frynta and of another crocodile 
species:, Ph.D. reptile breeder Martin Smrček from the „Safari Park Dvůr Králové nad Labem“ presented the life of False 
gharial (Tomistoma schlegeli)
The evening program with the auction of items donated by the members of the association brought the proceeds of appro-
ximately CZK 20,000, which will travel to Cambodia in support of the Siamese crocodile.
Sunday’s program continued at the Protivín Crocodile Zoo with a tour of bred specimens and breeding facilities with in-
cubators. The meeting brought international and professional participation. The presentations and the admission of new 
members are an inspiration and motivation for the future protection of crocodiles in the continuation of the work.

Setkání členů ČACHOK/ Meeting of members of ČACHOK
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ZOO Dvorec je zapojena do EEP neboli Evropský záchovný program 
je společný projekt evropských zoologických zahrad. Cílem je spo-
lupráce při chovu vybraných ohrožených zvířat. V případě vyhubení 
nebo úhynu těchto druhů ve volné přírodě by byla možná reintro-
dukce. V našem případě se jedná o dva samce přímorožce šavlorohé-
ho (Oryx dammah), samce tygra ussurijského (Panthera tigris altaica) 
a samce kuandu obecného (Coendou prehensilis).

The EEP (EAZA Ex -situ Programme, formerly known as European En-
dangered Species Programme) or European Conservation Program is 
a joint project of European zoos. The aim is the cooperation of Europe-
an zoos in the breeding of selected endangered and threatened animals. Reintroduction would be possible in the event of 
extinction or death of these species in the wild. In our case, the following species are part of the program: two male Scimitar 
oryx (Oryx dammah), one male Ussuri tiger (Panthera tigris altaica) and one male Coendou (Coendou prehensilis).

EEP programy / EEP programs

Tygr ussurijský / Ussuri tiger

Příměstský tábor
Příměstský tábor proběhl ve dvou bězích. Oba 
běhy byly na stejné téma a sice Česká příroda.
Během týdne se děti vzdělávali v oblasti české 
fauny a  flóry. Nebylo to ale pouze teoretické. 
Děti měly možnost vyzkoušet si jaké to je být 
ošetřovatelem. Staraly se o kozy a to tak, že jím 
čistily výběh a krmili je. Ostatním býložravcům 
nosily okus. Ke konci týdne, když už moc zlobily, 
si sbalily baťůžky a vydaly se po pěší stezce le-
sem do Borovan, kde na ně čekalo Borovanské 
peklo. Přeživší dostali zmrzlinu za odměnu.
Po celou dobu tábora děti hrály hry, soutěžily 
mezi týmy i jednotlivci a učily se novým věcem. 
Věříme, že získané znalosti nebudou zapomenu-
ty a jejich zájem o přírodu se bude jen rozvíjet.

Suburban camp
The summer holiday camps took place in two runs. Both 
units dealt with the same topic namely Czech nature.
During the week, the children were educated in the field of 
Czech fauna and flora. Nevertheless, there was not only 
theoretical content. The children had the opportunity to ex-
perience what it is like to be a zookeeper. They took care of 
the goats by cleaning the paddock and feeding them. Other 

herbivores also were fed. At the end of the week, when the 
kids were already getting „evil“, they packed their backpacks 
and set off on a hiking trail through the forest to Borova-
ny, where the tourist attraction - Borovan hell (Hell mania) 
awaited them. The survivors were rewarded with ice cream.
During the camp, the children played games, competed 
against teams and individuals, and learned new things. We 
believe that the knowledge gained will not be forgotten and 
their interest in nature will only develop.

EDUKACE VEŘEJNOSTI / PUBLIC EDUCATION

Děti z příměstského tábora / Children at the suburban camp

Prohlídky s průvodcem
Zoologické zahrady jsou celoročně vyhledávány pro 
výlety. Jsou výborným spojením vzdělávání a procházky 
na čerstvém vzduchu. Jsme rádi, že naše zahrada je 
navštěvována jak jednotlivci, tak skupinami například ze 
škol.
Pro školy nabízíme možnost objednat si prohlídku 
s  průvodcem. V  takovém případě mají děti možnost 
dozvědět se nové informace o svých oblíbených zvířatech. 

Po dohodě je možné pro děti připravit pracovní listy 
Poznávací cesta po zoo. Výklad je upraven pro všechny 
věkové kategorie. Jedna z  nabízených možností je také 
s možností krmení zvířat.
Ale ani jednotlivci nemusí ztrácet naději. Takovýto 
program s průvodcem je možné zajistit i pro ně. Je možné 
si ho objednat sami pro sebe nebo pro někoho jiného.
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Guided tours
The summer holiday camps took place in two runs. Both 
units dealt with the same topic namely Czech nature.
During the week, the children were educated in the field of 
Czech fauna and flora. Nevertheless, there was not only 
theoretical content. The children had the opportunity to 
experience what it is like to be a zookeeper. They took care 
of the goats by cleaning the paddock and feeding them. 
Other herbivores also were fed. At the end of the week, 

when the kids were already getting „evil“, they packed their 
backpacks and set off on a hiking trail through the forest to 
Borovany, where the tourist attraction - Borovan hell (Hell 
mania) awaited them. The survivors were rewarded with ice 
cream.
During the camp, the children played games, competed 
against teams and individuals, and learned new things. We 
believe that the knowledge gained will not be forgotten and 
their interest in nature will only develop.

Informační panely
Informovanost veřejnosti o stavu zvířat ve volné přírodě je pro nás velmi důležitá. Náš edukační tým proto vytváří 
informační panely, kde si návštěvníci mohou doplnit informace nejen o druzích zvířat, které chováme, ale i o jejich 
příbuzných.
Za loňský rok se nám povedlo umístit celkem 4 panely. První panel je věnován fenkům (Vuplpes zedra) a informacím 
o nich a je umístěn u jejich ubikace. Další panel se nachází u nově vystavěného pavilonu BONGO a týká se lidoopů. 
Jsou zde vyznačeny rozdíly, ale i stejnosti mezi jednotlivými druhy. Cestou dál po zoo narazíme na panel Jak to chodí ve 
vlčí smečce, který se věnuje hierarchii neboli postavení jednotlivců ve smečce. Poslední panel nese název Pakůň- Afric-
ká antilopa. Pozornost upoutá mapa, které názorně rozlišuje, 
jaký druh pakoně obývá jednotlivé části Afriky.

Information panels
Public awareness of the state of animals in the wild is very impor-
tant to us. Our educational team therefore creates information 
panels where visitors can read information not only about the 
species of animals we keep but also about their relatives.
Last year we managed to place four panels. The first panel is 
dedicated to the fennec fox (Vulpes zerda). Located at their quar-
ters the visitors can catch information about them. Another panel 
is located next to the newly built BONGO pavilion and the great 
apes. There are marked differences but also similarities between 
individual species of the hominids. On the way further around the 
zoo we come across the third panel „How it goes in a wolf pack“ 
which deals with the hierarchy or position of individuals in the 
pack. The last panel is called „Wildebeest - African Antelope“. The 
map that clearly distinguishes what kind of wildebeest inha-
bits individual parts of Africa attracts attention.

Flóra v zoologické zahradě
Instalace nové naučné stezky proběhla záměrně k Mezinárodnímu dni stromů 20. 10. Dvacet bannerů umístěných 
u jednotlivých rostlin tak přináší zajímavosti ze světa flóry. Přirozenou součástí života zvířat jsou rostliny. Výsadbě, 
údržbě a pěstování rostlin z různých koutů světa se dlouhodobě a intenzivně věnujeme. Rostliny se nám odvděčují 
svým růstem, květy, plody a dotváří vzhled celé zoo. Návštěvník zde najde netradiční keře, exotické stromy nebo kve-
toucí trvalky. Po celý rok je na co se koukat a obdivovat.

Flora in the Zoo
Plants are a natural part of animal life. For a long time, we have been 
planting, maintaining and growing plants from different parts of the 
world intensively. The plants reward us with their growth, flowers, 
fruits, and complete the appearance of the entire zoo. The visitor will 
find non -traditional and unusual shrubs, exotic trees or flowering pe-
rennials. There is something to look at and admire all year round.
The construction of the new nature trail took place intentionally on 
20th of October – the International Tree Day. Twenty banners next to 
individual plants bring interesting facts from the world of flora.

Informační panel o Lidoopech u nově vystavěného pavilonu Bongo
Information panel about Great apes ahead of new pavilion Bongo

Flóra v zoo/ Flora in the Zoo
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Zoohrátky nejen se zvířátky 27. 6.
Skvělá parta nadšených lidí ze skupiny Krampus Großberg 
Teufel’s  se i  přes vysoké teploty oblékla do kostýmů 
a dělala radost návštěvníkům všech věkových kategorií. 
Odvahu k  focení a  kontakt s  těmito bytostmi dokázaly 
sebrat malé děti i dospělí.
Návštěvníci si ověřili své znalosti nejen v  oblasti zvířat 
s kvízem Dobrodružnou cestou Williho Foga za poznáním 
světa. Fyzické schopnosti při putování žabiček si ověřily 
hlavně děti. Krásný rodinný den uzavřelo „Divadlo Já to 
jsem“ Kolotočem pohádek.
Výsledkem bylo naplnění kasičky pro Zoo Hodonín, která 
byla zasažena tornádem a  část pro Zoo Dvorec, která 
složila na dostavbu pavilonu BONGO.

June 26th: Zoo games  – not only with 
animals
Despite the high temperatures, the motivated people of 
the great Krampus group „Großberg Teufel’s“ dressed up in 
spectacular costumes and delighted our visitors of all ages. 
Young children and adults, if brave enough, could interact 
and take pictures with these creatures.

With the quiz „The Ad-
ventures of Will Fog“, 
visitors not only tes-
ted their knowledge 
of animals, but also 
explored and disco-
vered the world. Chil-
dren have been tested 
their physical abilities 
by game ’’Migratory 
frogs’’
The end of the beau-
tiful family day was 
the „Divadlo Já jsem“, 
theatre with a  fairy 
tale carousel.
This wonderful day 
brought a  rich filling of 
the donation boxes for Zoo Hodonín, which was hit by the 
tornado, and part was collected for the Zoo Dvorec. The 
proceeds from the donations were invested in the completi-
on of the BONGO pavilion.

PROGRAMY PRO NÁVŠTĚVNÍKY ZOO
PROGRAMS FOR ZOO VISITORS

Zoohrátky nejen se zvířátky
Zoo games- not only with animals

Hroší narozeniny 4. 7.
Největší savec chovaný v dvorecké zoo oslavil své 13. naroze-
niny. Hroch Buborék dostal obrovský dort ze sena, pečiva, jab-
lek, melounu, mrkve, brambor a dalšího ovoce a zeleniny. Svůj 
narozeninový den strávil obklopen velkou spoustou gratulan-
tů. Komentované krmení umožnilo návštěvníkům přiblížit slo-
žitost života hrochů v Africe a náročnost na chov v lidské péči.

July 4th: Hippo Birthday
The largest animal kept in the Dvorec Zoo celebrated its 13th 

birthday. Buborék the hippopotamus was given a  huge cake 
made of hay, pastries, apples, watermelons, carrots, potatoes 
and other fruits and vegetables. He spent his birthday surroun-
ded by well -wishers. Commentated feeding sessions allowed vi-
sitors to become familiar with the complexities of hippo life in 
Africa and the demands of human care.

Hroch Buborék vychutnávající si svůj dort
Hippo Buborék enjoying his ‘‘cake‘‘

Svátek hadů 11. 7.
Ač můžou někomu hadi přinášet husí kůži, mají na světě své opodstatnění. 
V  tento den jsme chtěli naše kobry a mamby v pavilonu Venomous blíže 
přiblížit návštěvníkům. Komentovanou prohlídku zajistil jejich ošetřovatel. 
Součástí byla také unikátní ukázka vydařeného odchovu kober.

July 11th: Festival of the Snakes
On this day, visitors had the opportunity to take part in a unique demonstration 
of held snakes in the „Venomous“ pavilion. The commented tour was supple-
mented with a lecture on the importance of snakes for the environment.  Kobra černá / Forest cobra (Naja melanoleuca)  
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Den pro tygry 25.7.
Tygři patří mezi nejohroženější šelmy světa. A  proto je 
potřeba hledat způsoby jejich ochrany a připomínat všem 
generacím, proč jsou tygři potřební a jak jsou krásní.
V  ZOO Dvorec jsou chovány dva druhy tygra. Jedním 
z nich je tygr ussurijský. Vůbec největší poddruh tygra. 
V  lidské péči se tato zvířata dožívají vyššího věku než 
v zajetí. Tygr Dolar v ZOO Dvorec oslavil již 20. narozeni-
ny a můžeme tento věk označit za rekordní.
Sousedící bílí indičtí tygři Nena a Nanu, kteří jsou o po-
znání mladší, se chopili nových míčů, se kterými velmi 
rychle a pořádně zacvičili.

July 25th: A day for Tigers
Tigers are among the most endangered animals in the wor-
ld. That is why it is necessary to look for ways to protect 
them and remind all generations of humanity why tigers are 
needed and how beautiful they are. Two species of tigers 
are kept in the Dvorec Zoo. One of them is the Ussuri tiger, 
the largest subspecies of tiger of all time. In human care, 
these animals live longer than in the wild.
The tiger Dolar in the Dvorec Zoo has already celebrated its 
20th birthday and we can rightly call this proud age a re-
cord.
The neighbouring white Indian tigers Nena and Nanu, who 
are younger than Dolar, were given new balls to play with, 
which they practiced very quickly and properly.

Mezinárodní den lvů a narozeniny 
ZOO 8. 8.
Zoo oslavila již 14. výročí od svého založení. Tato událost 
je každoročně spojena s mezinárodním dnem lvů.
Celodenní program zajišťovala africká taneční a  hudeb-
ní skupina Uganda Dancers Band. Návštěvníků přiblížili 
africkou kulturu pomocí 
tance, hubeních nástrojů, 
umění a národních pokr-
mů. O doplnění programu 
se postarala čarodějnice 
Jarka. Ta se svou magií 
a pomocí malý nadšenců 
před zraky návštěvníků 
připravila domácí zmrzli-
nu během pár vteřin.
Při komentované krmení 
šelem obdrželi lvi ke své-
mu svátku dárek v podo-
bě masa a míčů na hraní.

August 8th: Inter-
national Lion Day 
and Zoo Birthday
The zoo celebrated its 14th anniversary. This event is associated 
with the International Lion Day every year. The African dance 
and music group „Uganda Dancers Band“ provided the all-
-day program. Visitors were introduced to dance, musical 
instruments, art and national dishes of African culture. For 
the conclusion of the program, the witch Jarka cast a spell on 
everyone. With her magic and the help of little helpers, she 
prepared homemade ice cream in a few seconds in front of 
the visitors.
During the commented feeding of the beast, the lions received 
a gift in the form of meat and balls to play with.

Tygr ussurijský Dolar / Ussuri tiger Dolar

Ředitel Viktor Ambrož  
s narozeninovým dortem 
Director Viktor Ambrož 

with birthday cake

Samci lva pustinného / Two males of lionTygřice indická Nena / Indian tiger Nena
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Světový den divokých psů 22. 8.
Začátek dne nebyl, co se týče počasí, příznivý. Po krátkém 
intenzivním dešti se však vyjasnilo a mohl se rozběhnout 
připravený program.
Pro naše nejmenší návštěvníky jsme si připravili kvízo-
vou soutěž „Putování po psích stopách“. Záludné otázky 
se psí tématikou rozmístěné po areálu si nenechalo ujít 
žádné zvídavé dítko. Do hledání odpovědí se zapojily celé 
rodiny. Děti si užily malování psů. Na každého čekala od-
měna za velkou snahu.

August 22nd: World Wild Dog Day
The start of the day was not favourable weather -wise. After 
a short, heavy rain, however, it became clear and the prepa-
red program could begin.
For our youngest visitors we have prepared a competition: 
the quiz „Walk in the Footsteps of Dogs“. The curious chil-
dren were actually able to find all the insidious questions 
about dogs that were scattered and hidden in the zoo area. 
Entire families were involved in finding the answers. The 
kids enjoyed painting the dogs. Everyone was rewarded for 
their efforts.

Noční prohlídka zoo a pekelná stezka 
odvahy 18. 9.
V  podvečerních hodinách se parkoviště zaplnilo odváž-
nými návštěvníky, kteří se těšili na první pekelnou noční 
prohlídku zoo.
Stanoviště s  tajemnými zvířaty hlídaly pekelné bytosti, 
které pečlivě dohlížely na plnění zadaných úkolů. Násle-
doval průvod pekelné šlechty, světelná show a  předání 
šeku pro pavilon BONGO.

September 18th: Night Tour of the Zoo 
and the „Hellish Path of Courage“
In the early evening, the parking lot filled up with courageous 
visitors who were looking forward to the first „hellish“ night 
tour of the zoo.Stations with mysterious animals were gu-
arded by creatures from hell, who carefully monitored the 
fulfilment of the assigned tasks.
A procession of the nobility from hell followed, a light show 
and the delivery of the cheque for the BONGO pavilion.

Den zvířat 3. 10.
Umisťování podnětů 
k  zábavě do expozic 
zvířat je běžná praxe 
prováděná celoroč-
ně. Málokdy se na ní 
podílejí návštěvníci. 
Letos se nám povedla 
úžasná věc. Do výro-
by zábavných před-
mětů jsme zapojili 
návštěvníky. Tak velký 
zájem o  tvoření jsme 
nečekali. Zvědavost 
a zájem dětí o výrobu 
netradičních předmě-
tů přitáhl i rodiče a tak 
tvořily celé rodiny. 
Výsledek byl skvělý 
a  reakce zvířat někdy 
překvapila.
K  výrobě jsme použili 
hlavně přírodní mate-
riály. Pod šikovnými 
ručičkami vznikaly uni-
kátní předměty, které 
následně našly svého 
nového majitele.

October 3rd: 
World Animal 
Day
Placing stimuli in ani-
mal enclosures is a common practice year -round. Visitors ra-
rely participate. This year we did something amazing!
The children’s curiosity and interest in making non -traditional 
objects also infected their parents. The result was great and 
the reaction of the animals was legendary. We mainly used 
natural materials to make the toys. Unique objects were 
created under nimble hands, which finally found their new 
owners.

Samec psa hyenového Tandi / Male African wild dog named Tandi

Předání šeku na dokončení pavilonu BONGO
 Handing the cheque over to director for the director.

Malý pomocníci při výrobě
Little helpers
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Stromy v životě zvířat 23. 10.
Třetí říjnovou sobotu 
proběhla zoo akce k při-
pomenutí dne stromů. 
Letos trochu jinak.
Hlavním hostem dne byl 
umělecký řezbář Jiří Jur-
ka, pod jehož rukama se 
ze špalku za pár hodin 
stala krásná socha sovy. 
Práci s pilou a dalším ná-
řadím sledovali s nadše-
ním malí i velcí návštěv-
níci.
Výslednou podobu so-
vičky si návštěvníci mo-
hou prohlídnout v zoo.

October 23rd: Trees and Animal Life
On the third Saturday in October, a zoo event was held 
for „Tree Day“. Something different this year: the main 
guest of the day was the carver Jiří Jurka, under whose 
hands a tree trunk was turned into a beautiful owl statue 
in just a few hours. The work with the saw and other tools 
was enthusiastically observed by young and old visitors.
Visitors can marvel at the final owl statue at the zoo.

Štědrý den v zoo 24. 12.
Zvířata v  zoo na 
večerní rozbalová-
ní dárků nečekala 
a  své dárečky při-
pravené ošetřova-
teli si rozbalili již 
během dne.
Šelmy se k  masu 
musely vyšplhat 
na kmeny stromů 
nebo prozkoumat 
obsah kartono-
vých krabic. Na 
hraní dostaly pytle naplněné senem, které jim zajistily za-
bavení na další dny. Paviáni se dočkali přestěhování do no-
vého chovného prostoru a obdrželi balíčky s pamlskami.
Největší radost 
projevil šimpanz 
Bongo, když pod 
stromečkem obje-
vil velký míč s ob-
líbeným ovocem 
a  ořechy. Balíčky 
obdržela všechna 
zvířata vnímavá 
k neznámým pod-
nětům.

December 24th:  
Christmas day at the Zoo
The animals in the zoo did not wait for the presents to 
be unwrapped in the evening, but received the presents 
prepared by the keepers during the day. To do this, they 
had to climb tree trunks or examine the contents of 
boxes. They were given sacks of hay to play with, which 
kept them busy for the next few days.
The baboons moved to a new enclosure and were given 
packages of treats. Our male chimpanzee Bongo showed 
the greatest joy when he discovered a large ball with his 
favourite fruits and nuts under a tree. All animals sensiti-
ve to unknown stimuli received packets.

Rauhnacht alias Drsná noc 29. 12.
Večerní prohlídka zoo doprovázená kouřovými efekty, 
krampus maskami a napětím byla poslední akcí roku 2021.
O  zvukovou akustiku se postaraly hlavně šelmy, které se 
projevovaly jim vlastním označováním teritoria. Návštěvníci 
na oplátku byly pro většinu zvířat nezvyklým narušitelem 
v nočním životě. Zájem byl o živočichy, kteří se probouzejí 
a ožívají v podvečer. Některé úseky v zoo zůstaly z důvodu 
vytvoření napětí neosvětleny a pro mnohé tak byly menší 
stezkou odvahy a dobrodružství.
Akce samotná byla příjemnou možností rozloučit se se sta-
rým rokem, poděkovat za přízeň a popřát do nadcházející-
ho roku jen to nejlepší.

December 29th:  
Rauhnacht alias rough night
The evening zoo tour, which was accompanied with smoke 
effects, Krampus masks and excitement, was the last event 
of 2021. The background noise was mainly provided by the 
animals, who demarcated their territory in their enclosures 
with their roars and calls. After all, the visitors were intruders 
for the nocturnal animals. There was interest in the animals 
and their nocturnal life.
Some parts of the zoo were left unlit to keep up the excite-
ment and for many visitors the dark paths were an adventure 
that required courage.
The event itself was a pleasant opportunity to say goodbye 
to the old year, thank for the support and wish all the best for 
the year to come.

Řezbář Jiří Jurka/ Carver Jiří Jurka

Pekelná šlechta v plné parádě/ Infernal nobilty Großberg Teufel's

Šimpanz učenlivý Bongo / Chimpanzee Bongo

Lev jihoafrický bílý Agi/ White lion Agi



10

Výroční zpráva 2021 - Zoologická zahrada Dvorec

Narozeninový dárek Vratislav
Nejen ošetřovatele zvířatům dávají dárečky. Někdy je to 
i obráceně. Jeden narozeninový dáreček v podobě malého 
lvího prince dostala zoo ke svým 14. narozeninám.
Po 4 letech užívání antikoncepce jsme usoudili, že už sa-
mice lva pustinného (Panthera leo) nemůže zabřeznout 
a  tak jsme ji po dohodě s  veterinářem MVDr.  Pavlem 
Doubkem vysadili. Nicméně příroda si vždy cestu najde 
a naše zoo se opět rozrostla o dalšího lva. Stal se tak 5. 
potomkem Niny s Ugasem. Nina byla zvyklá na blízký kon-
takt svých ošetřovatelů, ani návštěvníci jí nevadili a poro-
dila v  levém rohu výběhu, hned vedle srubu, kde právě 
probíhal příměstský tábor. Děti tak mají životní zážitek.
Lvíče bylo pokřtěno zpěvákem Danielem Landou, dostal 
jméno Vratislav po českém panovníkovi. Vráťa s matkou 
byli naprosto v pořádku a i přes to, že Nina neměla přes 
4 roky mládě, během několika hodin se opětovně nauči-
la jak se o mládě postarat. Během několika hodin se náš 
nový král napil mateřského mléka. Ugas měl skvělou tr-
pělivost a nevadilo mu, že si na něm časem Vráťa „pro-
řezával“ zoubky. Ve volné přírodě až 90% lvíčat zahyne 
na vysoké horečky během prvního půl roku stáří. Vráťa, 
stejně jako všichni jeho starší sourozenci si tím prošel 
v bolestech. Byly mu podávány antibiotika a po několika 
dnech byl opět v pořádku.
Svou radost z života předvádí ve svém výběhu, kde si hra-
je se svými rodiči. Pro postarší pár je výchova náročná, 
ale se svou rolí se řádně poprali.

Bithday gift ‘‘Vratislav‘‘
Not only zookeepers give presents to animals. Sometimes it 
is the other way around. The zoo received a gift for its 14th 
birthday: a little lion prince.
After four years of using contraception, we concluded that 
the female lion could no longer get pregnant. Therefore, in 
agreement with the veterinarian MVDr. Pavel Doubek we 
dropped the birth control method. However, nature always 
finds its way and our zoo has grown by another lion. He 
thus became the fifth descendant of Nina (♀) and Ugas 
(♂). Nina was used to close contact of her zookeepers, and 
the visitors did not mind her at all, so she gave birth in the 
left corner of the enclosure – right next to the cabin where 
the suburban camp was taking place. The children thus had 
a life experience.
Singer Daniel Landa gave the lion cub the historical name 
Vratislav, after the Czech duke.
Vráťa and his mother were perfectly fine and despite the 
fact that Nina did not have a cub for over 4 years, she lear-
ned again in a few hours how to take care of the cub, and 
our new king was suckled. Ugas was very patient and did 
not mind that Vráťa used to sharpen his teeth over time 
on him.
In the wild, up to 90 % of lion cubs die from a high fever in 

the first half of the year. As his older siblings, Vráťa had to 
endure the fever in pain. He was given antibiotics and lucki-
ly, he was fine after a few days.
He shows his joy of life in the enclosure, where he plays with 
his parents. The upbringing was challenging for the elderly 
couple, but Nina and Ugas fought their roles properly.

Autor/Author: Filip Ambrož

Pes hyenový (Lycaon pictus)
Pes hyenový patří k  nejohroženějším šelmám na zemi 
a  my jsme dlouho usilovali o  to, zařadit toto nádherné 
zvíře do naší kolekce chovaných zvířat.
Podařilo se nám to 25. 8. 2019, kdy k nám přicestovalo trio 
psů hyenových z farmového chovu v Jižní Africe, 2 samci 
a  1 samice. V  době příchodu všichni téměř stejně staří 
a to necelé 2 roky. Hierarchie je u těchto psovitých šelem 
velmi složitá, ale zde už na začátku bylo jasné, který sa-
mec je alfou. Alfa samec dostal jméno Minzi, beta Tandi 
a  samice Mhina. Podřízený samec Tandi přijal svou roli 
bety velice ochotně a  to i  přesto, že je mohutnější než 
Minzi.

CHOVATELSKÝ ÚSEK / BREEDING SECTION

Symbolický křest Vratislava Danielem Landou
Singer Daniel Landa with toy cub

Nina se svým mládětem/ Mother with her cub
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Zvířata si svůj nový domov velmi rychle osvojila, čemuž 
nasvědčuje i  fakt, že po necelých třech měsících přišla 
Mhina do říje. I když jsou psi hyenoví zvyklí žít ve velkých 
skupinách, bedlivě jsme hlídali chování obou samců bě-
hem říje. Zvláště proto, aby nedocházelo ke zbytečným 
konfliktům nebo dokonce nějakému poranění. Celá říje 
(cca  12  dní) probíhala velmi klidně a  beta samec Tandi 
se dominantnímu páru poslušně vyhýbal a stranil. Páření 
jsme po dobu říje nezaznamenali, ale po pár týdnech bylo 
jasné, že je Mhina březí a pěkně se zakulacuje. Do vnitř-
ní ubikace jsme dali rozměrnou boudu, aby měla samice 
klidné místo na porod a omezili jsme návštěvy výběhu na 
minimum.
Odchov těchto psovitých šelem je velmi vzácný a šance, 
že se nám to povede hned napoprvé nebyla velká. I přes 
to jsme všichni doufali v zázrak. Dne 21. 1. 2020 ráno byli 
oba samci venku i přes chladné počasí. Po nějaké chvíli za 
nimi vyšla ven i samice. To už nám bylo jasné že se nám 
první odchov nezdařil. Po nahlédnutí do vnitřní ubikace 
bylo nalezené 1 nedonošené štěně.
Další říji u samice jsme zaznamenali 27. 7. 2020. Tato říje 
už neprobíhala, tak hladce jako ta první. Přibylo menších 
potyček mezi samci a beta samec Tandi nocoval ve ven-
kovním výběhu a  alfa pár spal uvnitř. Samotné spáření 
jsme opět nezaznamenali, ale bylo patrné, že je samice 
znovu březí. K našemu zklamání ani z tohoto vrhu nic ne-
bylo. 12. 10. 2020 se opakoval téměř totožný scénář jako 
při prvním porodu, jen nebylo nalezeno žádné štěně. Sa-
mice je nejspíše sežrala.
Po zhruba 2 měsících klidu přišla k  našemu překvapení 
další říje. Ale tato už nebyla vůbec klidná. Beta samec 
Tadni musel čelit více útokům od alfy Minziho, kterého 
začla podporovat v  útocích i  samice Mhina. Nezbývalo 
nám nic jiného než oddělit alfa pár od podřízeného sam-
ce, aby nedošlo ke zranění nějakého člena skupiny. Čtr-
náct dní poté co byla skupina rozdělena jsme alfa pár 
a betu opět spojili dohromady a vše fungovalo jako by 
se nic nestalo. Bohužel se nám takovéto říje opakovali 
a my byli stále nuceni skupinu rozdělovat. Největší zvrat 
mezi samci nastal 2. 10. 2021. Ve snaze rozdělit skupinu na 
alfa pár a samce Tandiho se nám podařilo oddělit jen alfa 
samce Minziho. To znamená, že spolu zůstali podřízený 
samec Tandi se samicí. Tandi okamžitě využil příležitost 
a přímo před námi se se samicí spářil. Alfa samce Minziho 
jsme tedy nechali odděleného, abychom neriskovali něja-
ký velký konflikt.
Zhruba po třech týdnech od této události jsme se roz-
hodli skupinu znovu spojit. Očekávali jsme velký souboj 
mezi samci a ten se také odehrál. Naštěstí souboj netrval 
moc dlouho a vyžádal si jen pár šrámu na obou stranách. 
Ale to nejzásadnější co se během konfliktu odehrálo bylo, 
že si samci vyměnili svá místa v hierarchii. Od tohoto dne 
tvoří Tandi a Mhina alfa pár a Minzi je beta samcem. Bo-
hužel ani tato skutečnost nevyřešila náš problém s od-
chovem. Na konci roku 2021 se odehrál třetí neúspěšný 
porod.

Naději do budoucna nám dává ukončení chovu vlků v zoo 
Dvorec na přelomu roku 2021/22. Chov jiných psovitých 
šelem v blízkosti našeho tria psů hyenových mohl půso-
bit jako rušivý element. A já na základě této skutečnosti 
věřím, že čtvrtý vrh už bude úspěšný.

African wild dog (Lycaon pictus)
The African wild dog is one of the most endangered species 
in the world (It has been listed as endangered since 1990!) 
and we have been striving for a long time to add this beau-
tiful animal in our collection.
We managed it eventually on 25th of August 2019, when 
a trio of L. pictus came to us form a farm in South Africa. 
The two males and one female were all almost the same 
age at the time of their arrival, less than two years old.
The hierarchy of these canines is very complicated, but it 
was clear from the start which male is the alpha. We named 
the Alpha Minzi, the Beta Tandi, and the female got the 
name Mhina. Subordinate male, Tandi, accepted his role of 
beta very willingly, despite being more powerful than Minzi.
The animals took to their new homes very quickly, as evi-
denced by the fact that Mhina came into heat in less than 
three months.
Although African wild dogs are used to living in large 
groups, we closely monitored the behaviour of both males 
during heat. Especially to avoid unnecessary conflicts or 
even injuries. The whole heat (about 12 days) went very cal-
mly and the beta male obediently avoided and sided with 
the dominant pair. We did not notice any mating during her 
heat period but after a few weeks it was clear that Mhina 
was pregnant and putting on nicely. We have placed a large 
shed indoors to give the female a quiet place to give birth 
and we have kept visits to the enclosure to a minimum.
Breeding these canine animals is very rare and the chances 
that we could do it for the first time were not great. Still, we 
all hoped for a miracle. On the 21st of January in 2020, both 
males were outside despite the cold weather. After a while, 
the female came out from behind them. It was already clear 
to us that the first breeding failed. After checking the interi-
or, we found only one premature puppy.
On July 27th, we registered another heat. This heat period 
did not go well as the first one. There were minor skirmishes 
between the two males and the Beta spent the night out-
side while the dominant pair slept inside. Again, we did not 
notice the mating itself but it was clear that the female was 
pregnant. To our disappointment, there was nothing of this 
litter: on October 12th, the almost identical scenario to the 
first birth repeated, this time we found no puppies. Mhina 
probably ate them.
After about two months of rest, to our surprise, Mhina had 
another heat but this time it was not calm at all. Tandi had 
to face further attacks from Minzi and Mhina assisted in 
the attacks. We had no choice but to separate the domi-
nant couple from the subordinate male so as not injure 
any members of the group. Fourteen days after the group 
was split, we reunited them again, and everything wor-
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ked as if nothing had happened. Unfortunately, such riots 
were repeated and we were still forced to divide the group. 
The biggest turnaround took place on October 2nd, 2021. 
In an attempt to split the group into the dominant couple 
and Tandi, we were only able to separate the alpha male 
Minzi. This means that Tandi and the female Mhina stayed 
together. Beta Tandi immediately took the opportunity to 
mate with the female right in front of us. Therefore, we kept 
Minzi separate so as not to risk any major conflict.
About three weeks after this event, we decided to bring the 
group back together. We expected a big duel between the 
males and it happened. Luckily, the fight did not last very 
long and required only a few scars on either side. Neverthe-
less, the most important thing that happened during the 
conflict was that the males exchanged places in the hierar-
chy. As of this day, Tandi and Mhina form an alpha pair and 
Minzi is a beta male. Unfortunately, this fact did not solve 
our breeding problem either. At the end of 2021, the third 
failed birth took place.
The end of wolf breeding at Zoo Dvorec at the turn of the 
year 2021/22 gives us hope for the future. Raising other ca-
nines near our trio of African wild dogs could act as a di-
sruptive element. Because of that fact, I  believe that the 
fourth litter will be successful.

Leskoptve (Lamprotornis)
Leskoptví chováme 5 druhů: leskoptev dlouhoocasá 
(Lamprotornis caudatus), leskoptev kovová (Lampro-
tornis chalybaeus), leskoptev purpurová (Lamprotornis 
purpureus), leskoptev smaragdová (Lamprotornis iris), 
leskoptev tříbarvá (Lamprotornis superbus). Již brzy na 
jaře jsme pro ně připravovali voliéry pro jejich chov a od-
chov.
Jako první se do rozmnožování pustily leskoptve tříbarvé. 
Nabídli jsme jim velkou budku, umístěnou na ležato. Z na-
bídnutého materiálu upřednostnily slámu, trochu sena, 
a pár březových větviček. Podpořili jsme je ještě změnou 
v krmné dávce, kdy jsme přidali více živého hmyzu. Bě-
hem června nás odměnily první snůškou. Bohužel snůška 
postupně mizela. Důvod nebyl úplně jasný. Zanedlouho 

snůšku nahradily (červenec). U  této druhé snůšky byla 
vejce zkontrolována a  verdikt zněl „oplozená“. Nechtěli 
jsme ptáčky tolik rušit a  tak případné vylíhnutí jsme se 
snažili „odpozorovat“ zvenčí.
Dávali jsme hmyz a pozorovali jestli jím krmí. A opravdu. 
Páreček se v krmení střídal a měl při tom své rituály. Mlá-
ďata byla slyšet. Stále jsme je nerušili a nechali jsme jim 
své soukromí. Nakonec po nějaké době jsme se rozhodli 
do budky nahlídnout. Bylo tam jedno ptáče. Z budky vyle-
tělo začátkem srpna, bohužel však nepřálo počasí a prud-
ká změna teplot zrovna ve chvíli vylítnutí si vyžádala svou 
daň a  ptáče jsme venku našli uhynulé (podchlazené). 
I když je u leskoptví možné vícero hnízdění za rok, tak už 
nezahnízdily. Koncem září jsme je přesouvali na zimovi-
ště a tak nám nezbývá než počkat na nové jaro a novou 
příležitost.

Starlings (Sturnidae)
We keep five species of glossy -starlings: long -tailed glossy 
starling (Lamprotornis caudatus), greater blue -eared star-
ling (Lamprotornis chalybaeus), purple starling (Lamprotor-
nis purpureus), emerald starling (Lamprotornis iris), and su-
perb starling (Lamprotornis superbus). In the early spring, 
we set up aviaries for breeding and rearing.
The superb starlings were the first to start laying eggs. We 
offered them a  large bird box that was laid out horizon-
tally. Of the materials offered, they preferred straw, some 
hay, and a few birch twigs. We have supported them with 
a change in feed ration by adding more live insects. In June, 
they rewarded us with our first clutch. Unfortunately, the 
clutch gradually disappeared. The reason was not entirely 
clear. They soon replaced the clutch in July. In this second 
clutch, the eggs were checked and the verdict was „fertili-
zed“. We did not want to bother the birds that much, so we 
tried to „watch“ any hatching from the outside. We gave 
insects and watched them eat. And really: The couple took 
turns feeding and had their rituals. The chicks were hatched 
and already audible. We did not disturb them anyway and 
gave them privacy.
Eventually, after a while, we decided to check out the bird 
box in the aviary. There was only one chick. In early August, 

Pes hyenový/ African wild dog

Leskoptev tříbarvá / Superb starling
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he flew out of the bird box but unfortunately the weather 
was bad and the sharp change in temperature at the time 
of the flight took its toll and we found the young bird dead 
from hypothermia.
Although several clutches a  year are possible, the adult 
birds have stopped nesting. At the end of September, we 
moved them to winter quarters, so we can only wait for the 
next spring and therefore a new opportunity.

Autor/Author: Kateřina Šachlová

Ibis posvátný 
(Threskiornis aethiopicus)
Tito ptáci nezaujmou svou barevností jako jiné ptačí dru-
hy. Sázejí na jednoduchost svého černobílého zbarvení 
a přesto jsou to zajímavá stvoření. Z pohledu návštěvníka 
mají neocenitelnou výhodu a  to je jejich způsob života. 
Žijí v koloniích a díky tomu zaplní voliéru „životem“. Pro 
návštěvníka je to krásná podívaná. Není to jen jeden ptá-
ček ve voliéře, ale skupina živých tvorů, co píše příběhy. 
Návštěvník tak má možnost sledovat interakce mezi je-
dinci, takže to není nikdy nuda. Vždy se děje něco zají-
mavého. Toto může být využito v edukaci jako „výukový 
materiál“, protože nejlepším stylem učení je prostřednic-
tvím zážitku.
Bohužel z vyšších míst přišel příkaz – ‘‘Nemnožit. Necho-
vat. Jde o  invazivní druh.‘‘ Díky tomuto opatření, které 
u nás v ČR není až tak na místě, protože ibisy naší zimu ve 
volné přírodě nepřežijí, se ztratí ze zoologických zahrad 
druh zvířete, který stojí za povšimnutí. Něco jiného je to 
s  jinými invazivními druhy, kteří v  naší přírodě přežíva-
jí a vytlačují tak původní obyvatele české fauny a flory, 
nebo zabírají místa v  zoologických zahradách, kde by 
místo nich mohli být chovány více ohrožené druhy.
Naše skupina ibisů posvátných zde již zůstane, jsou to 
živí tvorové, kteří mají také duši. Zaslouží si být dále sou-
část naší zoo, však i návštěvníci se na ně těší.

African sacred ibis 
(Threskiornis aethiopicus)
These birds are not as colourful as other bird species. They 
rely on the simplicity of their black and white colouring whi-
le still being interesting creatures. From a visitor’s perspec-
tive, they have an invaluable asset and that is their way of 
life: Naturally, they live in colonies in the wild and so in Zoo 
Dvorec. It is a beautiful spectacle for the visitors to see the 
aviary filled with the birds. It is not just a bird in an aviary, 
but a  group of creatures making stories. The visitor thus 
has the opportunity to observe interactions between indi-
viduals, so that it never gets boring. Something interesting 
always happens. This can be used in education as „teaching 
material“ as the best learning style is through experience.
Unfortunately, the order came from higher authorities: „Do 
not multiply. Do not hold. This is an invasive species.“ The 
situation is different with other invasive species that survive 
in our nature, displacing the original inhabitants of Czech 
fauna and flora or occupying places in zoos where more en-
dangered species could be bred instead.
Our group of African sacred ibises will stay here; they are 
creatures that also have a soul. They deserve to be part of 
our zoo and visitors look forward to seeing them too.

Autor/ Author: Kateřina Šachlová

Nový druh afrického primáta
Kočkodan obecný je úzkonosý primát obývající subsa-
harskou Afriku. Jeho délka se pohybuje od 40 do 70 cm 
a délka ocasu kolem 60 cm, který pomáhá k udržení rov-
nováhy při skocích a váží od 4 do 8 kg. Jeho tělo je pokry-
té hnědou, až hnědozelenou srstí, která je kolem obličeje, 
krku a vnitřní straně končetin světlejší.
Kočkodani jsou všežravci, živí se plody, listy, travinami, 
oddenky, kořínky, semeny, vejci, ulovenými ptáky i drob-
nějšími savci. Potravu si obstarávají převážně na zemi 
a vyhledávají jí hlavně ráno a v podvečer. Zdržují se v blíz-
kosti vody.
Žijí v tlupách, které mohou mít až 50 členů. Jsou aktivní 
přes den a v noci spí na stromech. Větší skupiny mohou 
mít i více samců, menší skupiny mají zpravidla jednoho. 

Ibis posvátný / African sacred ibis

Ibis posvátný / African sacred ibis
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Jejich komunikace je poměrně vyspělá, hlavně co se týká 
varovných signálů.
V 90. letech minulého století byli tito primáti v českých 
zoologických zahradách hojně chováni, poté se od jejich 
chovu upustilo a  v  dnešní době jsou už spíše takovou 
menší raritou.
Do naší zoo přišla skupina kočkodanů 26. 2. 2021. Samec 
Oskar (*2002) a samice Sára (*2003) a Eliška (*2006) byli 
po příchodu umístěni do zázemí a následně se jim pře-
dělal výběh po nosálech červených, který se musel zre-
konstruovat a přizpůsobit chovu primátů. Byly zde dodá-
ny prvky v podobě kmenů, stromů, kamenů a lan, které 
mohou naši kočkodani hojně využívat pro svůj pohyb 
a zábavu. K dispozici je jim i vnitřní ubikace, kde mohou 
odpočívat a mohou se tam schovat například při nepřízni 
počasí. Vnitřní ubikace je v zimě vytápěna.
Ačkoliv Oskar, Sára a Eliška jsou poměrně staré trio a ne-
počítalo se s tím, že by mohly samice ještě zabřeznout, 
2. 7. 2021 nás čekalo velké překvapení v podobě mláděte. 
Samičce Elišce se narodil sameček, který dostal jméno  
Cipísek. Tento chovatelský úspěch udělal všem obrov-
skou radost. Cipísek se má čile k světu a spokojeně dová-
ní s ostatními členy skupiny.

New African primate species 
at our Zoo
The grivet(Chlorocebus aethiops) is a narrowed -minded pri-
mate living in sub -Saharan Africa. Its length ranges from 40 
to 70 cm and the length of the tail is around 60 cm, which 
helps maintain balance during jumps. The animals weigh 
between 4 and 8 kg. The body has brown -green hair that is 
lighter around the face, neck, and inner limb.
The Old World monkeys are omnivores, feeding on fruits, lea-
ves, grasses, rhizomes, roots, seeds, eggs, birds they catch, 
and smaller mammals. They procure food mainly on the 
ground and look for it mainly in the morning and early eve-
ning. They need to live around a source of water.
The animals live in gangs that can range up to 50 members. 
They are active during the day, spending most of the time 
with grooming, playing, play fighting, and climbing and sleep 
in the trees at night. Larger groups may have more male indi-
viduals, smaller groups usually have one male. Their commu-
nication is relatively advanced, particularly as far as warning 
signals are concerned.
In the 1990 s, these primates were often bred in Czech zoos, 
then their breeding was stopped and today they are rather 
a small rarity in zoos.
On February 26th, 2021 a group of grivets came to our Zoo 
Dvorec. The male Oskar (*2002) and the two females Sára 
(*2003) and Eliška (*2006) were first taken to a makeshift 
enclosure upon their arrival, then the enclosure of the South 
american coati was redesigned, which had to be adapted to 
the grivets‘ way of life. For this purpose, elements in the form 
of trunks, trees, stones and ropes were provided, which our 
primates can use extensively for their urge to move and for 
playing. There is also an indoor area where the group can 
hide and rest, for example in bad weather. The inner quarters 
are heated in winter.
Although Oskar, Sára and Eliška is a relatively old trio and it 
was not expected that the females could still become preg-
nant, we had a big surprise in the form of a young animal on 
July 2nd, 2021. The female Eliška gave birth to a male whom 
we named Cipísek. Cipísek is very active and enjoys playing 
with the members of the group. This breeding success made 
everyone happy!

Autoři / Authors: Markéta Bíchová, Petra Jašková

 Pár kočkodanů obecných s mládětem / Pair of grivet with the young Rekonstrukce výběhu pro kočkodany / Reconstruction of enclosure for grivet
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Nový pavilon Bongo 
a stěhování šimpanze

Šimpanz učenlivý jménem Bongo se do naší dvorecké zoo 
dostal z  Itálie v roce 2012 a my se tak stáváme jedinou 
privátní zoo v chovu lidoopů.
Původní ubikace, která se nacházela vedle výběhu s pa-
viány babuiny byla velká 8x4m s  venkovním výběhem 
o rozloze 6x4,5 m. Byla zde přepouštěcí ulička, která se 
využívala k bezpečné manipulaci se zvířetem a díky ní ne-
bylo ohroženo zdraví ošetřovatele ani šimpanze. Zbytek 
vnitřního prostoru se skládal z vyvýšené palandy, kmene 
stromu a odpočívadla v podobě houpací sítě z hasičských 
hadic.
Ve venkovním prostoru se nacházela odpočinková lavice, 
kmen stromu, který sloužil jako interaktivní podnět k zá-
bavě a přemýšlení, kdy se mu do něj schovávalo krmení 
a hračky.
Posledním prvkem ve výběhu byla houpačka, ze které byl 
výhled po areálu zoo.
Od samotného počátku zde byla vize samostatného pavi-
lonu pro Bonga, který by umožňoval chovat více jedinců 
pospolu.
V  roce 2019 započala stavba nového „Bongo“ pavilonu. 
Vlivem pandemické situace, která byla pro všechny vel-
kou zkouškou trpělivosti, byl po dvou letech konečně do-
končen a zprovozněn.
Vnitřní ubikace o rozloze 6x4m je předělena na dva menší 
prostory s přepouštěcími dvířky na uzamčení. Dále slouží 
k bezpečné manipulaci a v případě více jedinců pro jejich 

oddělení. K  odpočinku jsou zde nainstalovány dřevěné 
palandy a k zábavě slouží prvky sestavené z kulatin a lan.
Z obou vnitřních ubikací je umožněn přístup skrz uzaví-
ratelná dvířka do velkého venkovního výběhu o rozloze 
17,5x8m, ve kterém jsou zachovány přírodní prvky v po-
době zeminy s  trávou, bambusových porostů, kmenů 
stromů a lan, které nahrazují liány v přírodě.
V neposlední řadě nesmí chybět oblíbená houpačka, kte-
rá je zavěšena skoro v 7metrove výšce a nabízí široký roz-
hled po okolí. Samozřejmě jsou v plánu i další interaktivní 
podněty k zábavě.
Pavilon je z venku vybaven okénkem a kari sítěmi, ze kte-
rého mají návštěvníci možnost pozorovat chování zvířete.
Samotné stěhování bylo naplánováno na sobotu 
4. 12. 2021.
Museli jsme se na tento okamžik dlouho připravovat, pro-
tože stěhování lidoopů je jedním z  nejnebezpečnějších 
a nejsložitějších přesunů. Když jsme dostali pozitivní ve-
terinární výsledky, přesun mohl začít. Pod taktovkou zku-
šených veterinářů a ošetřovatelů bylo zvíře uspáno a bez-
pečnou manipulací přemístěno do nového prostředí. Zde 
byla provedena kompletní zdravotní prohlídka, která byla 
zaevidována a dopadla na výbornou. Bongo byl následně 
probuzen a mohl si užívat nového domova.
Radost, spokojenost a vnitřní pohoda Bonga, je pro nás 
všechny tím největším zadostiučiněním.

New pavilion Bongo 
and the movement of the chimpanzee
A chimpanzee named Bongo came to our zoo from Italy in 
2012 and we became the only private zoo in the keeping of 
great apes. The original enclosure, which was located next 
to the baboon enclosure, was 8x4 m in size and had an out-
door enclosure measuring 6x4.5 m. There was a  passage 
intended for safe handling of the animal and thanks to this, 
the health of both the chimpanzee as well as the carer was 
not endangered.
The rest of the interior consisted of a  loft bed, a  log and 
a hammock made from fire hoses.

Přípravy venkovních prostorů / Preparing of outdoor enclosure Transport šimpanze / Transport of chimpanzee



16

Výroční zpráva 2021 - Zoologická zahrada Dvorec

Outside was a „resting bench“, a hollow log that served as 
an interactive stimulus for play and reflection when food 
and toys were hidden inside.
The final element in the complex was a swing that overlo-
oked the zoo.
From the beginning there was a vision for Bongo to have 
a separate pavilion that would allow more individuals to be 
kept together.
Finally, in 2019, construction of a new „Bongo“ pavilion be-
gan. Due to the pandemic situation, which was a great test 
of patience for everyone, the pavilion was finally completed 
and put into operation after two years.
The inner „dormitory“ (6x4m) is divided into two smaller 
units with a connecting door that can be locked. This en-
sures safe handling and separation for several individuals. 
Wooden bunk beds for relaxation were set up, and enter-
tainment items such as logs and rope were installed.
Access to a  large outdoor enclosure (17.5x8m) is possible 
from both inner quarters through lockable doors. There 
are natural elements: soil with grass, bamboo stocks, tree 
trunks and ropes, which are intended to replace the lianas 
in the chimpanzee’s natural habitat.
Last but not least, the beloved swing cannot be missing. It 
was hung at a height of almost 7 m and now offers a wide 
view of the surroundings. Other interactive game attracti-
ons are of course being planned.The new pavilion is equi-
pped with a window and nets from the outside, from which 
visitors have the opportunity to observe the behaviour of 
the animals.
Bongo’s move was scheduled for Saturday, December 4th, 
2021.
We had to prepare for this moment for a long time, because 
the movement of great apes is one of the most dangerous 
and difficult tasks.
As soon as we received positive veterinary results, the move 
could begin.
Under the supervision of experienced veterinarians and 
zookeepers, the animal was anesthetized and safely han-
dled in its new home. A  complete veterinary examination 
was then carried out there, analysed, registered and found 
to be excellent. Bongo was then „woken up“ and was able to 
enjoy his new home.
The joy, contentment, and inner well -being of Bongo is the 
greatest satisfaction for all of us.

Autoři: Markéta Bíchová, Petra Jašková

Kostarika - Výprava do ráje
Ačkoliv podmínky nešly ruku v  ruce s  cestováním 
rozhodli jsme se splnit si sen a podívat se do tropického 
ráje. Cestování bylo v  době pandemie složité, ale na 
druhou stranu levné. Neváhali jsme tedy a  letenky jsme 
koupili. Ještě před odletem se vyskytlo několik problému, 
ale i přes dvakrát zrušený let, jsme nakonec na výpravu 
odletěli.

Dlouhé čekání konečně skončilo - doletěli jsme do San 
José. Díky kontaktům a  známým se nám podařilo na 
výpravu získat skvělého společníka a  sice Toyotu Hilux. 
Vydali jsme se na první doporučené místo a hned u silnice 
jsme narazili na pár leguánů černých (Ctenosaura similis). 
Za každým rohem nás čekal jiný biotop od vyprahlých 
suchých plání po těžce zarostlá a vlhkem nasáklá údolí. 
První zastávkou byla plantáž palmy olejné, kde jsme 
dostali tip na kajmany, na které jsme bohužel štěstí neměli. 
Ukázali se nám ale anolisové, baziliškové a mravenci Atta 
(Atta cephalotes).
První velkou zastávkou bylo Drake Bay. Byli jsme 
ubytovaní v  jednoduchém bungalovu nad vesnicí. On 
i tahle část pralesa byla jen pro nás. O dobrý výhled se 
postarali strelitzie, pasoucí se koně a v dálce Pacifický 
oceán. Nastal první noc a my se připravili na první noční 
herping jako na bojovou misi. Vstoupili jsme do tmou 
protkané džungle. Těla se nám chvěla strachem. Naštěstí 
nás prales přijal jako dobré návštěvníky a  odhalil nám 
svoje krásy. Nevíme kam koukat dřív všude hodně 
hmyzu, několik žáb a  nad hlavou nám běhala pralesní 
kuna. Největší žábou byla ropucha velikosti talíře. Já 
a Filip jsme ji jako dobří kamarádi chtěli ukázat i Markovi. 
Ten už spal v posteli, to nás ale neodradilo od toho mu 
jí ukázat.
Ráno jsme se společně vydali na pláž, kde v  zátoce 
vidíme prvního krokodýla amerického (Crocodilus 

Kostarika / Costa Rica
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acutus). Odchyt se nepodařil. Lodí jsme se přesunuli 
do NP Corcovado, kde jsme měli štěstí na tapíry 
středoamerické (Tapirus bairdii), nosály (Nasau narica), 
vřeštěny (Alouatta) a  také pavouky druhu Nemphila. 
Manuel Antonio nás nalákalo na své proslulé bílé pláže. 
I tady jsme měli na některé druhy štěstí. Narazili jsme na 
leguány černé (Ctenosaura similis), malpy kapucínské 
(Cebus capucinus), z  dálky lenochoda a  taky baziliška 
druhu Corytophanes.
Cesta nás zavedla do NP Cahuity, kde jsme strávili dvě 
noci. První noc při prudkém dešti se nám podařilo najít 
několik žab. Jedny z nich byli Filipovi oblíbené listovnice 
červenooké (Agalychnis callidryas). Za zmínku také 
stojí obrovská žába savageova (Leptodactylus savagei), 
které nedělalo problém jedním skokem překonat dva 
metry. V kanálech našly útočiště ropuchy, jejich zpěv byl 
ohlušující. Nám ale zaujal jiný kanál. Viděli jsme v  něm 
odraz očí kajmana brýlového (Caiman crocodylus). Druhý 
den jsme narazili na první bazilišky zelené (Basiliscus 
plumifrons), ale jen mláďata a  baziliška páskováného 
(Basiliscus vittatus). Při prohledávání pobřeží narazil 
Marek krásného žlutozeleného křovináře ostnitého 
(Bothriechis schlegelii).
Z  příjemných 37° C na pobřeží jsme se přesunuli do 
horské oblasti Posada Monserrat. Pozorovali jsme 
nespočet druhů kolibříků z  nichž nejfotografičtější byl 
kolibřík zelenotemenný (Heliodaxa jacula) a  kolibřík 
zelený (Colibri thalassinus). Zde jsme narazili i na kvesaly 
chocholaté (Pharomachrus mocinno). Byli ale v  dálce 
a  v  mlze. Větší štěstí jsme na mě měli druhý den v  NP 
Monteverde. Tento park byl o poznání teplejší a  tak se 
i počet viděných zvířat zvýšil. Na náš list jsme si připsali 
sklípkany, žáby, pásovce a  konečně i  další druhy hadů. 
V  korunách stromů se ukrývali křovináři (Bothriechis 
lateralis), šnekožrouti (Sibon nebulatus) a také křovinář 
aksamitový (Bothrops asper), který má na svědomí 
nejvíce uštknutí ve Střední Americe.
Poslední lokalitou byl NP Caño Negro, kam jsme vlastně 
vůbec neplánovali jet. Nakonec jsme zjistili, že je to úplný 
ráj na plazi. Narazili jsme na velké množství kajmanů 
brýlových (Caiman crocodilus) různých velikostí. Viděli 
jsem zde i poměrně velké jedince krokodýla amerického 
(Crocodylus acutus), který mohl dosahovat délky 4 metrů. 
To vše bylo proti proudu řeky, kde konečně pozorujeme 
krásné bazilišky zelené (Basiliscus plumifrons), různé 
druhy barevných volavek, ledňáčků (Chloroceryle 
americana) a také leguány zelené (Iguana iguana). Další 
den jsme se lodí vydali po proudu řeky. U  břehu jsme 
viděli skupinu kajmaních mláďat, jaguáří stopy a stezku, 
na které si zřejmě jeden z  jaguárů ulovil kajmana, ze 
kterého jsme našli lebku a pár pěkných osteoderm.
Dva týdny utekly jako voda a my se museli vydat na letiště. 
Jsme plni zážitků, dojmů a  vzrušení. Máváme Kostarice 
z letadla a věříme, že se sem určitě ještě někdy vydáme.

Costa Rica - Tropical paradise
Although the conditions did not come with travel, we deci-
ded to fulfil our dream and escape to a tropical paradise. 
Travel has been difficult, but cheap, during the pandemic. So 
we did not hesitate and bought tickets. There were several 
problems before departure, but despite the twice -cancelled 
flight, we ended up going on an expedition.
The long wait was over- we reached San José! Thanks to 
contacts and acquaintances, we managed to get a  great 
companion for the expedition, the Toyota Hilux. We drove 
to the first of the recommended spots and just off the road 
we came across some black iguanas (Ctenosaura similis).
A  different habitat awaited us around every corner: from 
the arid plains to the heavily overgrown and humid valleys.
The first stop was a palm oil plantation, where we got the 
tip for caimans. Unfortunately we were unlucky and the cai-
mans did not show up. Instead, anoles, basilisks and leaf-
cutter ants of the genus Atta (Atta cephalotes) appeared 
to us.
The first, longer stay was Drake Bay. We stayed in a simple 
bungalow above the village. The bungalow and part of the 
rainforest were just for us. Strelitzia, grazing horses and the 
Pacific Ocean in the distance made for a beautiful view.
The first night fell and we prepared for our first nocturnal 
„combat mission“: Herping.
We entered the dark jungle. Our bodies trembled with fear. 
Fortunately, the forest received us as good visitors and reve-
aled its beauty. We did not know where to look first: lots of 
insects everywhere, a few frogs and even a marten running 
overhead. The largest frog we encountered was a  plate-
-sized toad. Me and Filip, as good friends that we are, we 
wanted to show them to Marek too. He was already in bed 
and asleep, but that did not stop us from showing him the 
toad.
In the morning we all went to the beach together, where we 
saw the first American crocodile (Crocodylus acutus) in the 
bay. Capture failed.
We went by boat to Corcovado National Park where we 
were lucky enough to spot Central American tapirs (Tapirus 
bairdii), white -nosed coatis (Nasua narica), howler monkeys 
(Alouatta) and also spiders of the genus Nephila.
Manuel Antonio lured us to its famous white beaches. We 
were lucky here too! We encountered black spiny -tailed ig-
uanas (Ctenosaura similis), capuchin monkeys (Cebus ca-
pucinus), from afar a sloth, and also a basilisk of the genus 
Corytophanes.
The journey took us to Cahuita National Park, where we 
spent two nights. During the first night we managed to find 
several frogs in heavy rain. One of them was Filip’s favouri-
te tree frog: the red -eyed tree frog (Agalychnis callidryas). 
Also worth mentioning is the giant Savage’s thin -toed frog 
(Leptodactylus savagei), which had no problem jumping 
over two meters. Toads found refuge in the canals, their sin-
ging was deafening!
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The next day we encountered the first plumed basilisks (Ba-
siliscus plumifrons), but only the juveniles, and striped basi-
lisks (Basiliscus vittatus).
Scanning the shores, Marek came across a beautiful yellow-
-green eyelash viper (Bothriechis schlegelii).
From the pleasant 37 °C on the coast, we moved on to the 
mountainous area of Posada Montserrat. We have ob-
served countless species of hummingbirds, the most pho-
togenic of which was the Green -fronted Brilliant (Heliodaxa 
jacula). There we also met quetzals (resplendent quetzal, 
Pharomachrus mocinno). But they were unfortunately in 
the distance and in the fog.
We were luckier the next day in Monteverde National Park. 
This park is much warmer and so the number of animals 
seen increased. We added tarantulas, more frogs, arma-
dillos, and finally other snake species to our list. Hiding in 
the treetops were the side -striped palm pitviper (Bothrie-
chis lateralis), cloudy snail -eater (Sibon nebulatus) and the 
terciopelo (Bothrops asper), which is responsible for most 
snakebite accidents in Central America.
The last place we visited was Caño Negro National Park, 
which we actually did not want to go to. In the end we disco-

vered that the beach was a complete reptile paradise!
We encountered a variety of spectacled caimans (Caiman 
crocodilus) of various sizes. We also saw a relatively large 
American crocodile (Crocodylus acutus), which can reach 
a length of more than four meters. All of this was upstre-
am, where we were eventually amazed by beautiful green 
plumed basilisks (Basiliscus plumifrons), various species of 
colourful herons and kingfishers, and green iguanas (Igua-
na iguana).
The next day we went down the river by boat. On the shore 
we saw a group of young caimans, jaguar tracks and a path 
where apparently one of the jaguars caught a caiman. From 
the caiman we found the skull and some nice osteoderms.
Two weeks flew by and we had to go to the airport. We were 
able to take many experiences, impressions and excitement 
with us! We waved goodbye to Costa Rica from the plane 
and believe we will come back one day. Definitely!

Účastníci/ Participants: 
Petr Glogar, Filip Ambrož, Marek Volf

Autor/ Author: Petr Glogar

Kvákající listovnice červenooká / Croaking Red-eyed three frog Kolibřík v Posada Monserrat / Hummingbird in Posada Monserrat

Kvákající listovnice červenooká / Croaking Red-eyed three frog Mládě kajmana brýlového v NP Caño Negro
Young Spectacled caiman in NP  Caño Negro
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SAVCI
1.1.2020 PŘ Í CHO D N ARO ZEN Í ÚHY N /O DCHO D 3 0.02. 2020

D AM AN I HY RACO ID EA
Dam an  skaln í Pro cavia cap en sis 1,0,0 1,0,0

HLO D AVCI RO D EN TIA
D iko braz  o becn ý Hystrix cristata 1,2,0 0,1,0 1,3 ,0

Kap ybara vo dn í Hydro ch o erus h ydro ch aeris 1,0,0 1,0,0

Kuan du o becn ý Co en do u p reh en silis 1,0,0 1,0,0

M ara step n í D o lich o tis p atago n um 2,2,0 0,0,1 2,2,1

CHUDO ZUN Í X EN ARTHRA
Pá so vec štětin atý Ch aeto p h ractus villo sus 0,1,0 0,1,0

Ara z elen o křídlý /Ara ch lo ro p tera/ 1,1,0 0,2,0 1,3 ,0

Am az o ňan  kubá n ský /Am az o n a leuco cep h ala/ 1,0,0 1,0,0

Kakadu bílý /Cacatua alba/ 1,0,0 1,0,0

LETO UN I CHIRO PTERA
Kalo ň egyp tský Ro usettus aegyp tiacus 0,3 ,0 0,3 ,0

Kalo ň p lavý Eido lo n  h elvum 0,0,0 1,1,0 1,1,0

LICHO KO PYTNÍ CI PERISSO D AKTY LA
Tap ír jih o am erický Tap irus terrestris 1,0,0 1,0,0

PRIM CTI PRIM ATES
Gibo n  lar Hylo bates lar 3 ,2,0 3 ,2,0

Ko čko dan  o becn ý Ch lo ro cebus aeth io p s 0,0,0 1,2,0 1,0,0 2,2,0

Ko sm an  bělo vo usý Callith rix jacch us 1,2,0 0,1,0 1,2,0

Lem ur h n ědý Eulem ur fulvus 1,2,0 1,2,0 0,0,0

Lem ur kata Lem ur catta 3 ,0,0 3 ,0,0

M irikin a Az aro va Ao tus Az arae 1,0,0 1,0,0

Paviá n  babuin Pap io  cyn o cep h alus 7,4,0 7,4,0

Š im p an z  učen livý Pan  tro glo dytes 1,0,0 1,0,0

Tam arín  bělo h ubý Saguin us labiatus 1,0,2 1,0,2

Tam arín  p in čí Saguin us o edip us 2,3 ,0 2,3 ,0

Tam arín  sedlo vý Saguin us fuscico llis 2,2,1 2,2,1

SUDO KO PYTNÍ CI ATRIO D ACTY LA
An tilo p a lo sí Tauro tragus o ryx 1,0,0 1,0,0

N uvo l do m á cí N ubalus bubalis 2,4,0 2,4,0

Hro ch  o bo jživeln ý Hip p o p o tam us am p h ibius 1,0,0 1,0,0

Ko z a Cap ra aegagrus h ircus 7,00,0 0,2,0 1,0,0 6,02,0

Lam a guan ko Lam a guan ico e 1,1,0 1,1,0

M an galika M an galica 1,1,0 1,1,0 0,0,0

Pakůň m o drý žíh an ý Co n n o ch aetes taurin us taurin us 2,2,0 2,2,0

Přehled zvířat
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Pekari p á sko van ý Pecari tajacu 2,4,4 0,0,2 2,4,6

Přím o ro žec šavlo ro h ý O ryx dam m ah 2,0,0 2,0,0

V elblo ud dvo uh rbý Cam elus bactrian us 1,3 ,0 1,3 ,0

W atusi N o s p rim igen ius taurus 1,2,0 1,1,0 2,3 ,0

Zebra ch ap m an o va Eq uus q uagga ch ap m an i 1,2,0 1,2,0

Š ELM Y CARN IVO RA
Cibetka africká Civettictic civetta 1,1,0 1,1,0

Fen ek berberský Vulp es z edra 1,1,0 1,1,0

Hyen a skvrn itá Cro cuta cro cuta 0,1,0 0,1,0

Lev jih o africký  bílý Pan th era leo  krugeri 2,4,0 2,4,0

Lev p ustin n ý Pan th era leo 2,2,0 1,0,0 3 ,2,0

Levh art skvrn itý Pan th era p ardus 1,0,0 1,0,0

M an gusta žíh an á M un go s m un go 1,2,1 1,2,1

M edvěd h n ědý Urusus arcto s 0,1,0 0,1,0

N o sá l červen ý N asua n asua 0,2,0 0,1,0 0,1,0

O víječ filip ín ský Parado xurus h erm ap h ro ditus 1,1,0 0,1,0 1,0,0

Pes h yen o vý Lycao n  p ictus 2,1,0 2,1,0

Rys o stro vid Lyn x lyn x 1,1,0 1,1,0

Surikata vln ko van á suricata suricatta 3 ,2,0 3 ,2,0

Š akal čabrako vý Can is m eso m elas 1,1,0 1,0,0 0,1,0

Tygr in dický Pan th era tigris tigris 1,1,0 1,1,0

Tygr ussurijský Pan th era tigris altaica 1,0,0 1,0,0

Vlk euro asijský Can is lup us 4,3 ,0 1,1,0 3 ,2,0

Ž en etka levh artí Gen etta m aculata 1,1,0 1,1,0

Ž en etka savan o vá Gen etta th ierryi 1,1,0 0,1,0 1,0,0

PTÁCI

N RO D IV Ý CICO N IIFO RM ES
Ibis p o svá tn ý Th resko im is aeth io p icus 4,4,00 0,0,04 0,0,02 4,4,03

KRCTKO KŘÍ DLÝ GRUIFO RM ES
Jeřá b krá lo vský N alearica regulo rum 2,1,0 2,1,0

PAPO UŠ CI PSITTACIFO RM ES
Am az o ňan  kubá n ský Am az o n a leuco cep h ala 1,0,0 1,0,0

Ara araraun a Ara araraun a 1,2,0 1,2,0

Ara z elen o křídlý Ara ch lo ro p terus 1,3 ,0 1,3 ,0

Kakadu bílý Cacatua alba 1,0,0 1,0,0

PĚVCI PASSERIFO RM ES
Lesko p tev bělo břich á Cin n yricin clus leuco gaster 1,0,0 1,0,0 0,0,0

Lesko p tev dlo uh o o casá Lam p ro to rn is caudatus 0,0,0 1,1,0 1,1,0

Lesko p tev ko vo vá Lam p ro to rn is ch alybaeus 1,0,0 1,0,0

Lesko p tev p urp uro vá Lam p ro to rn is p urp ureus 1,1,0 1,1,0

Lesko p tev sm aragdo vá Lam p ro to rn is iris 1,1,0 1,1,0

Lesko p tev tříbarvá Lam p ro to rn is sup erbus 1,1,0 1,2,0 2,3 ,0

Sn o vač rudo z ubý Quelea q uelea 3 ,3 ,0 1,1,0 2,2,0
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PLAM EŇCCI PHO EN ICO PTERIFO RM ES
Plam eňá k růžo vý Ph o en ico p terus ruber ro seus 0,0,0 3 ,3 ,0 0,1,0 3 ,2,0

PŠ TRO SI RHEIFO RM ES
N an du p am p o vý Rh ea am erican a 1,0,0 1,0,0

ZO N O RO Ž CI N UCERO TIFO RM ES
Zo bo ro žec n aříkavý N ycan istes bucin ato r 1,1,0 1,1,0

Zo bo ro žec šedo lící Cerato gym n a brevis 0,1,0 0,1,0

VESLO N O ZÍ PELECAN IFO RM ES
Peliká n  bílý Pelecan us o n o cro talus 1,1,0 1,1,0

PLAZI
HAD I SER PEN TES
Ko bra an ch ien to va N aja an ch ien tae 1,3 ,0 0,1,0 1,2,0

Ko bra ash eo va N aja ash ei 0,1,0 0,1,0

Ko bra cejlo n ská N aja n aja p o lyo cellata 1,1,0 1,0,0 0,1,0

Ko bra čern á N aja m elan o leuca 3 ,1,0 3 ,1,0

Ko bra čern o krká N aja n igrico llis 1,1,0 1,1,0

Ko bra červen á N aja p allida 1,1,0 1,1,0

Ko bra čín ská N aja atra 2,3 ,0 6,0,0 6,1,0 2,2,0

Ko bra egyp tská N aja h aje legio n is 1,3 ,0 0,1,0 0,1,0

Ko bra egyp tská N aja h aje 1,2,0 6,3 ,0 5,2,0 2,3 ,0

Ko bra filip ín ská N aja p h ilip in en sis 1,2,0 0,0,3 0,2,2 1,1,0

Ko bra in dická N aja n aja 1,1,0 2,2,0 2,2,0 1,1,0

Ko bra já vská N aja sp utatrix 1,0,0 1,0,0

Ko bra kap ská N aja n ivea 2,0,0 0,2,0 2,2,0

Ko bra krá lo vská O p h io p h agus h an n ah 1,0,0 1,0,0

Ko bra m o n o klo vá N aja kao uth ia 3 ,3 ,0 1,1,0 1,2,0 3 ,2,0

Ko bra m o n o klo vá N aja kao uth ia sup h an en sis 0,1,0 0,1,0

Ko bra m o z am bická N aja m o ssam bica 2,1,0 0,0,4 0,0,2 2,1,2

Ko bra m o z am bická N aja m o ssam bica lim p o p o 1,1,0 1,1,0

Ko bra n ubijská N aja n ubiae 2,2,0 2,2,0

Ko bra p á kistá n ská N aja n aja karach ien sis 0,1,0 0,1,0

Ko bra kro užko vá N aja an n ulifera an n ulifera 1,1,0 3 ,2,0 4,0,0 0,3 ,0

Ko bra kro užko vá N aja an n ulifera 1,1,0 0,1,0 1,0,0

Ko bra sam arská N aja sam aren sis 1,1,0 1,1,0 0,0,0

Ko bra siam ská N aja siam en sis 1,3 ,0 0,1,0 1,2,0

Ko bra středo asijská N aja o xian a 1,0,0 1,0,0

Ko bra sum atrá n ská N aja sum atran a 0,1,0 0,1,0 0,0,0

Ko bra z ebro van á N aja n igircin ta 2,2,0 2,2,0

M am ba čern á D en dro asp is p o lylep is 2,2,0 1,0,0 1,2,0

M am ba z elen á  úz ko h lavá D en dro asp is an gusticep s 0,1,0 0,1,0

M am ba z á p ado africká D en dro asp is viridis 1,0,0 1,0,0 0,0,0

Zm ije gabun ská N itis gabun ica rh in o cero s 1,1,0 1,1,0

Zm ije úto čn á N itis arietan s 2,3 ,0 1,0,0 1,3 ,0

Zm ije n o so ro h á N itis n asico rn is 1,1,0 0,1,0 1,0,0
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Ž ELV Y TESTUD IN ES
Kajm an ka dravá Ch elydra serp en tin a 1,2,0 1,1,0 0,1,0

Ko žatka čín ská Pelo discus sin en sis 1,0,0 1,0,0

Tereka h n ědá Pelusio s castan eus 0,1,0 0,1,0 0,0,0

Ž elva o struh atá Cen tro ch elys sulcata 2,4,1 0,2,0 2,2,1

Ž elva p ardá lí Stign o ch elis p ardalis 0,2,0 0,2,0

Ž elva p ralesn í Geo ch elo n e den ticulata 0,1,2 0,1,2

JEŠ TĚŘ I SA U R IA
Trn o rep  skaln í Uro m astyx acan th in ura 1,1,0 1,1,0

KRO KO DÝ LO VÉ  CR O CO D ILIA
Kro ko dýl n ilský  jih o africký Cro co dylus n ilo ticus co w ie 1,1,0 0,1,0 1,0,0

Kro ko dýl n ilský Cro co dylus n ilo ticus 2,3 ,0 0,1,0 2,2,0

JM É N O ÚR EL R CSTKA
Helena Trnková Na provoz ZOO 1 500 Kč

POSEIDON JH, spol. s.r.o. (Jiří Mlsna) Na provoz ZOO 10 000 Kč

KOMBAR Vejvoda s.r.o. Na provoz ZOO 27 000 Kč

Hana Malášková Na provoz ZOO 1 000 Kč

Kateřina Ráčková Na provoz ZOO 3 000 Kč

Rodiče a děti MŠ Tavírna (Ondřej Berka) Na provoz ZOO 3 700 Kč

Petra Krázlová Na provoz ZOO 2 500 Kč

Robert Bosch spol s.r.o. Na stavbu pavilonu pro šimpanze 30 000 Kč

Josef Kadlec Na provoz ZOO 10 000 Kč

Jindřiška Pyskatá Na provoz ZOO 1 200 Kč

Ing. Miroslav Vráblík Na provoz ZOO 14 315 Kč

Jihočeský kraj, 
darovací smlouva SDA/OKPP/035/2021 Na provoz ZOO 200 000 Kč

SEZNAM DÁRCŮ

JM É N O R CSTKA
Ministerstvo životního prostředí (MŽP) - Příspěvek zoologickým zahradám 2021 1 356 203 Kč

Město Borovany - Na provoz ZOO 70 000 Kč

DOTACE
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JM É N O Z V Í Ř E A D O PTIV N Í  R O D IR/ PA TR O N
Daňová kobra (Mgr. Aleš Hrubý) kobra indická AR

Pavla Kneiflová hyena skvrnitá P

Mikuláš Kubačka kobra anchietova P

Michaela Bílková gibon lar P

Michal Valena ovíječ filipínský P

Jan Teuschel medvěd hnědý AR

Jan a Věra Hejpetrovi levhart skvrnitý P

Simona Vonášková šakal čabrakový P

Tomáš Hermoch lev pustinný AR

Kateřina Dvořáková mangusta žíhaná AR

Tomáš Bernat zoborožec naříkavý, kobra černá AR

Ladislava Ješinová nandu pampový AR

Denisa Joklová rys ostrovid P

Štěpánka Joklová kobra egyptská P

Karolina Jarešová pekari páskovaný AR

Pavlína Dušková pes hyenový P

Jiří Rek lev pustinný P

Helena Talířová tamarín pinčí AR

Soňa Ludvíková kuandu obecný P

Želví svět s.r.o. (Kateřina Zemková) želva pardálí AR

Jan Pihera mamba černá P

Magda a Honza Pohankovi kobra červená AR

Veronika Šnedarová tygr ussurijský P

Miroslava Mádlová kaloň egyptský AR

Martina Vlasová želva ostruhatá AR

Zuzana Rosová želva ostruhatá, želva pardálí, želva 
pralesní,lev jihoafrický AR, AR, AR, P

Daniel Kaňka kobra kapská AR

Jitka Váchová vlk eurasijský AR

Amálka Hošková vlk eurasijský P

Dušan Černý tamarín pinčí AR

Ema Trhoňová ovíječ filipínský, daman skalní AR, AR

Jana a Jan Rotbauerovi tapír jihoamerický P

Martina Šimková watusi P

Jan Honer velbloud dvouhrbý P

Veronika Matoušková kobra indická P

Markéta Novotná tamarín pinčí AR

Ing. Veronika Fuková tygr ussurijský P

Ondra a Anetka Hospodářští lev jihoafrický bílý P

MUDr. Pavel Sadovský hroch obojživelný P

Ing. Krista Kabourková kobra červená P

ADOPTIVNÍ RODIČE A PATRONI ZVÍŘAT
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Petra Jíšová mara stepní, koza kamerunská AR, AR

Petr Jílek kajmanka dravá, šimpanz učenlivý AR, P

Tereza Stráská z Netřebic surikata vlnkovaná P

Pavel Hamberger gibon lar P

Andrea Jirků vlk eurasijský AR

Daniel Lucák vlk eurasijský P

Vendula a Václav Mrkvičkovi lama quanako P

Tomáš Hadrbolec pes hyenový P

Kateřina Parůžková gibon lar P

Kateřina Parůžková pes hyenový AR

Michal Svoboda vlk eurasijský AR

Pražákovi České Budějovice kapybara P

Ondřej Prosický lev jihoafrický bílý P

Martin Sušír nosál červený P

Děti z MŠ Tavírna Český Krumlov želva ostruhatá AR

Roman a Dana Fendrichovi lev jihoafrický bílý P

Vlasta Litvínová tana severní AR

Tesařovi Hanka a Míra krokodýl nilský AR

Pavlína Jabůrková medvěd hnědý P

Zdeněk Tomica lev jihoafrický bílý, lev pustinný P

Anička Vojtíšková watusi P

Ivana Jabůrková mirikina azarova P

Jitka a Rudolf Pojslovi lev pustinný, tygr ussurijský P

Zdeňka Jůzová kakadu bílý P

Libuše Pinková tygr ussurijský P

Markula Krátká pes hyenový P

Josefína a Iva Čížkovi zebra chap., vlk eurasijský P

Mgr. Eva Pánková lama quanako AR

Milada Hálková MUDr. velbloud dvouhrbý P

František Seidl hroch obojživelný P

Alena Ševčíková kočkodan obecný P

Petr Chvojka lev pustinný P

žáci a učitelé ZŠ Trhové sviny lemur kata AR

Magdalena Emma Hrůzova kakadu bílý P

Eliška Michalová hyena skvrnitá P

Eva Jindrová fenek berberský P

Laura Valentina Haid mara stepní AR

Jaroslav Kerl fenek berberský AR

Helena Chrastilová tana severní AR

Petra Šrejmová surikata vlnkovaná AR

Tereza Fošumová tapír jihoamerický P

Petra Piskáčková vlk eurasijský P

Josef Kernal rys ostrovid AR

Ondras Jindrich kobra jávská P
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Lenka a Petr Janečkovi kaloň egyptský AR

Petr Beránek koza kamerunská AR

Jan Toncar hroch obojživelný P

Hana Hrádková tana severní AR

Tereza Sedláková, (Karel Zikmund) Pr. zebra Chapmanova AR

Klára Majerová kobra siamská, lev jihoafrický bílý AR, P

Jiří Šimek zmije gabunská AR

Martin Vobr dikobraz obecný P

Mgr. Ing. Markéta Rennerová tygr indický bílý P

Michelová Petra hyena skvrnitá P

PODPORA
Doba koronavirová překročila do dalšího roku a nejen nás 
finančně zasáhla. Vážíme si proto každé podpory a ka-
ždého návštěvníka, patrona, adoptivního rodiše a všech 
dalších méně či více významných příspěvků a darů.

SUPPORT
The Corona period has passed another year and not only hit 
us financially. We are therefore happy about every support 
and every visitor.

Návštěvnost
Rok 2021 byl pro zoo významný i z pohledu návštěvnosti. 
Historicky poprvé jsme  překonali  hranici 80 tis. návštěvní-
ků za rok. Celkem zavítalo do naší brány 81 139 návštěvní-
ků. Zájem nás velmi těší. Dodává nám motivaci pokračovat.

Attendance
The year 2021 was important for us in terms of attendance. 
For the first time in our history, we exceeded the limit of 80 
thousand visitors per year. A total 81, 139 visitors came to 
our gate. We are very plesed with their interest. It gives us 
the motivation to continue.

Großberg Teufel’s
Projekt na podporu dostavby pavilonu Bongo, který vznikl 
ve spolupráci zoo a skupiny Großberg Teufel's, by pravdě-
podobně vůbec nezačal, nebýt pandemie. Vše se začalo 
odehrávat na jaře roku 2021. Skupina nadšených lidí pře-
vlékajících se do strašidelných masek alpské kultury přišla 
s nápadem podpořit financování projektu pro šimpanze.
Přišla první spolupráce, zveřejnění transparentního účtu, 
dražba kamínků. Pro návštěvníky byly uspořádány akce 
Zoohrátky nejen se zvířátky, Noční prohlídka zoo a Stezka 
odvahy a Rauhnacht alias Drsná noc.
Uspořádaná sbírka měla být původně pouze na dofinan-
cování nového pavilonu BONGO. Po červnovém tornádu 
bylo ale rozhodnuto, že část vybraných peněz poputuje 
do ZOO Hodonín.
Dobrá srdce ukrývající se pod pekelnými maskami, chuť 
pomáhat na správných místech, entuziasmus sponzorů 
jsou výrazem tolerance a pochopení lidí žijících kolem nás. 

Všem zúčastněným, těm co posílali finance, zapojili se do 
propagace, věnovali svůj volný čas, zorganizovali originál-
ní akci a všem dalším neskutečně DĚKUJEME!!

Großberg Teufel’s
The project to support the completion of the BONGO pavili-
on, which was created in cooperation with the zoo and the 
Großberg Teufel's group, would probably not have started 
at all without the pandemic.
It all started in spring 2021. A group of enthusiastic people 
who turned into creatures with scary masks of alpine cul-
ture came up with the idea to support the funding of the 
chimpanzee project.
The first cooperation took place, a transparent account was 
opened, stones were auctioned. Events such as "Zoo games 
– not only with animals", "Night tour of the zoo and Path of 
Courage" and "Rauhnacht" were organized for the visitors.
The organized collection of donations originally only served 
to co-finance the new BONGO pavilion. However, after the 
tornado in June, it was decided that part of the money ra-
ised would go to the Hodonín Zoo. The good souls hiding 
under the hellish masks and costumes, the desire to help 
in the right places, the enthusiasm of the sponsors are an 
expression of tolerance and understanding of all the people 
living around us.
We thank all participants, those who sent money, took part 
in actions, dedicated their free time and organized an origi-
nal event! THANKS!

Großberg Teufel's a zaměstnanci zoo / Großberg Teufel's and Zoo staff
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Potravinové šeky
Finančně podpořit zoo mají nově zájemci možnost pomo-
cí potravinových šeků pro zvířata. Ty slouží k přilepšení 
strany zvířat, na které jsou vystaveny. Jsou vystaveny na 
15 druhů zvířat v cenovém rozmezí od 50 do 500 Kč.

Food vouchers
Interested parties have the opportunity to support the 
zoo financially with the help of food vouchers for ani-
mals. These are used to improve the nutrition of the ani-
mals kept.

ROZVOJ ZOO / GROWTH OF THE ZOO

Dodělání pavilonu Bongo
Projekt, který započal již v  roce 2019, došel přes trnitou cestu 
svému šťastnému konci. Od 4. 12. 2019 má pavilon svého první-
ho šťastného obyvatele. Je jím šimpanz učenlivý Bongo. O popi-
su stavby a přesunu Bonga si může přečíst v jednom ze článků 
ošetřovatelů. Nový domov je stavěn pro až pěti člennou skupinu. 
Tuto vizi se snažíme neustále naplňovat. I sebemenší záblesk na-
děje v nás vyvolává obrovské nadšení a o  to tvrdší je pád, při 
neúspěchu. Nevzdáváme se a věříme, že se jednou ošetřovatelé, 
návštěvníci, ale hlavně Bongo dočká.

Completion of the Pavilion Bongo
The project, which started in 2019, has found a happy ending after 
a rocky road. Since December 4, 2021, the pavilion has had its first 
happy resident, Bongo. The new home is designed to accommodate up to five individuals. We are constantly striving to ful-
fil this vision. Even the smallest glimmer of hope to find comrades for Bongo triggers great enthusiasm in us, but as great 
as the anticipation is, the „fall“ is also deep when it fails. However, we are not giving up and firmly believe that the animal 
keepers, the visitors and above all Bongo will soon be able to welcome new chimpanzee friends.

Občerstvení v zadní části zoo
Za vysilujících letních dnů je stánek s občerstvením maličkostí, 
kterou ocení každý. I náš nový stánek sklízel úspěch. Zakoupit 
si zájemci mohly speciální kouřící limonádu, palačinky s ovocem 
a se šlehačkou nebo pochutiny z grilu jako například grilovanou 
kukuřici a jiné.

Refreshment in back of the zoo
On hot summer days, everyone appreciates a  snack stand with 
refreshing little things. Our new stand was also a success. Visitors 
could purchase special steaming lemonade, pancakes with fruit and 
whipped cream, or grilled delights such as grilled corn and others.

Část nabídky potravinových šeků / Part of the Food vouchers offer

Šimpanz Bongo v novém / Chimpanzee Bongo is his new home

Obsluha grilu/ Grill service
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Nové ukazatelé
Pro lepší orientaci po naší 
neveliké zoo mohli návštěv-
níci využívat mapu zoo, kde 
byli vyznačené jednotlivé 
výběhy. Nově je možné ori-
entovat se pomocí několika 
nových dřevěných ukazate-
lů rozmístěných po celém 
areálu zoo.

New marker
For better orientation in our 
small zoo, visitors could use 
the zoo map on which the 
individual enclosures were 
marked. With the help of new 
wooden signs it is now possi-
ble to find your way around 
better.

První ročník fotosoutěže
Amatérští i  profesionální fotografové 
měli přibližně 3 měsíce na to, aby vyfo-
tili a zaslali nám své soutěžní fotogra-
fie. Zájem byl poměrně velký. Celkem se 
nám sešlo 214 fotografií. Nebylo lehké 
vybrat 20, ze které veřejnost vybírala 
13 fotek. Fotka s největším počtem in-
terakcí vyhrálo první místo a  pyšní se 
na titulní straně nového nástěnného 
kalendáře. Dalších 12 fotek obsadilo 
zbývající měsíce v roce.
Jsme moc rádi, že o  první ročník této 
foto soutěže byl takový zájem a bude-
me se těšit, jak dopadnou další ročníky.

Photo comptetition 
in the first year
Hobby and professional photographers 
had about three months to take photos 
and send them to us for a photo competi-
tion. There was quite a lot of interest: we received a total of 214 photos! It was not easy to choose 20 photos from which 
the audience chose 13. The photo with the most compliments won first place and adorns the front page of the new wall 
calendar. The remaining months of the year were occupied by another 12 pictures.
We are very enthusiastic about the great interest in the first year of the photo competition and look forward to the years 
to come.

Ukazatel u expozice lvů
 Marker near the enclosure of lions

Ukazatel u expozice lam
Marker near the enclosure of guanaco

Kalendář sestavený z vítězných fotek/ Calendar made of winner’s photos
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Návštěva šéfkuchaře Přemka Forejta / Unscheduled visit by the chef Přemek Forejt
 

Aukce kamínků probíhala na podporu Zoo/ The auction of stones took place in support of the zoo
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Zásobovací auta získala novou vizáž/ Supply cars have a new look
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Po tříleté pauze se nám narodila dvě mláďata watusi / Two young watusi were born after three year break

Odchov mary stepní / Young patagonian mara Nový druh kaloňů chovaných v Zoo Dvorec- Kaloň plavý 
New species of fruitbat -Straw -colored frutibat
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Mláďata kobry egyptské (Naja haje)/ Young Egyptian cobra (Naja haje)

Delegace z Ugandy si našla svého oblíbence/ Ugandan kids have found their favorite 
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Východ slunce ve výběhu zeber/ Sunrise in the Zebra enclosure

Nerozlučná dvojka- tapír Boris a kapybara Teo/ Friends Forever- Tapir Boris and Capybara Teo
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