Výroční zpráva
the annual report

2019

Úvodní slovo ředitelky
Vážení přátelé,
v uplynulém roce 2019 se
toho událo opravdu mnoho.
Ráda bych začala tím, jak se
proměnil areál. Každý rok se
snažíme,
aby
v areálu
přibývalo zeleně, a i proto
jsme opět v letošním roce
vysázeli téměř 160 kusů
různých
dřevin
a
kosodřevin. O nových, a
právě probíhajících stavbách
jsme se rozepsali níže
v jednotlivých kapitolách.
Na začátku sezóny jsme
slíbili, že koruna z každé
prodané vstupenky bude
věnována
na
podporu
organizace Gorilla Doctors.
Nejen
veterináři,
kteří
pracují pod hlavičkou této
organizace, mají na starosti
zdraví a péči o volně žijící
gorily v národních parcích
Rwandy,
Ugandy
a
Demokratické
republiky
Kongo. Svůj slib jsme
splnili a v srpnu osobně
předali
finanční
dar
hlavnímu
veterináři
veterinárního centra ve
Rwandě.

nové licenční řízení, jehož členové neshledali žádné nedostatky
v areálu a licence mohla být bez problému opětovně udělena.
Naše zoo se těší čím dál většímu zájmu návštěvníků k čemuž
přispívají i komentované prohlídky ať už denní či večerní. Před
začátkem hlavních prázdnin nás navštívili žáci z bezmála 40 škol
a školek, kteří využili možnosti projít si areál s průvodcem.
Nelenili jsme ani s výjezdy mimo areál zoo, abychom plnili naši
vzdělávací činnost. Během letních prázdnin jsme uspořádali již
třetí ročník příměstských táborů, na které se přihlásilo 120 dětí.
V průběhu celého roku též probíhaly různé zábavní akce pro
návštěvníky.
Každý rok přináší nová seznámení, která mají na naši činnost
nemalý vliv. Ať už jde o propagační spolupráce, umožnění
výhodnějších nákupů, sponzoringy, nové adoptivní rodiče,
seznámení s personálem jiných zoologických zahrad atd.
I v letošním roce jsme zaznamenali nemalý nárůst počtu
návštěvníků. Dopracovali jsme se ke konečnému výsledku 69 000
návštěvníků. Stále narůstající návštěvnost a pozitivní ohlasy nás
podporují v dalším rozvoji.
Co se odchovů týče, tak tento rok patřil mezi nejplodnější za naší
existenci. Níže se zmíním o všech mláďatech a nově příchozích
zástupcích zvířecí říše.

V listopadu
nás
čekalo
převedení zooparku pod
křídla ZOO JH s.r.o. S touto
změnou bylo spojeno i
přejmenování zooparku na
Zoologická zahrada Na
Hrádečku. Dále pak také
Bc. Romana Albrecht Lišková
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Zakladatelé: Bc. Romana Albrecht Lišková a MUDr. Tomáš Albrecht
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Email: zoonahradecku@seznam.cz
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Tel: 732 353 340

ŘEDITELKA
Jméno: Bc. Romana Albrecht Lišková
Datum narození: 4. 1. 1989
Vzdělání: SOŠ Čakovice – chovatel cizokrajných zvířat
JCU České Budějovice, ZF
Kontakt: romanaliskova@seznam.cz

ZAMĚSTANANCI
Bc. Romana Albrecht Lišková – ředitelka,
kurátorka zvěře, PR a marketing,
administrativa a lektorka

Denisa Rejtharová – chovatelka na DPP
Iva Maříková – chovatelka na DPP
Jana Jelínková – chovatelka na DPP
Tomáš Slabý – chovatel

Renata Charousková – chovatelka

Jan Doněk – chovatel

Simona Zámečníková – chovatelka

Lukáš Kukačka – vedoucí technického úseku

Ing. Lucie Hrdličková – chovatelka

Jiří Bláha - fotografické činnosti na DPP

Eliška Dušková – chovatelka, průvodkyně a
lektorka na DPP

V průběhu roku přijímáme dle potřeby
brigádníky na DPP na pozice pokladní,
obsluha občerstvení a údržba areálu.
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Muntžak malý (Muntiacus reevesi)

HLAVNÍ ČINNOST
Vystavování a chov zvířat

Podpora záchranných projektů
V roce 2019 byl zoopark otevřen pro
veřejnost od 22. 4. 2019 do 31. 10. 2019

Výměna a prodej odchovaných zvířat
Spolupráce se zoologickými zahradami
Vzdělávání široké veřejnosti
Pořádání příměstských táborů
Umisťování výukových, informačních
materiálů v areálu zoo

VSTUPNÉ 2019
Dospělí: 120,Děti/studenti/ZTP: 70,Senioři: 60,-

Pořádání akcí pro rodiny s dětmi

Děti do 3 let ZDARMA

Pořádání firemních akcí (teambuilding)

Parkování ZDARMA

Propagační činnost

Vstup pro psy ZDARMA

Prodej suvenýrů v občerstvení
Prodej zážitkových/vzdělávacích programů
Zoologická zahrada Na Hrádečku
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Makak kápový (Macaca radiata)
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Návštěvnost zoologické zahrady
V roce 2019 jsme zaznamenali nemalý nárůst v počtu návštěvníků. Roli hrálo samozřejmě
velice příjemné počasí v letních měsících. Rekordní pro nás byla sobota 20. 7., kdy areálem
prošlo téměř 1200 návštěvníků. Neustále se snažíme návštěvu areálu zpříjemňovat i
drobnostmi, jako je například květinová výzdoba sezónními rostlinami či mlhová sprcha. I
vytvoření kuřáckého koutku se setkalo s velkým úspěchem.
Velice nás těší i fakt, že vešly v oblíbenost roční vstupové karty. Někteří návštěvníci právě
díky permanentním vstupenkám tráví mnoho volných chvil v našem areálu.
Pokud bychom si sečetli všechna čísla, dostáváme se ke konečnému výsledku 69 800
návštěvníků za rok 2019, kteří nás poctili svou návštěvou. Všem moc děkujeme a budeme se
těšit i v letech nadcházejících.

Mýval severní (Procyon lotor)
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Propagace
Již v loňském roce jsme započali možnost rozšíření propagace díky přeshraniční spolupráci
s Rakouskem. Při této příležitosti byly vyrobeny mapy a letáky, které má u sebe každý
partner. Více o této spolupráci v kapitole „Nově navázané spolupráce“.
Billboardové plochy jsme ponechali jako v loňském roce na 5 místech. Jelikož se jedná o
dlouhodobou spolupráci, zvolili jsme místo papírového polepu plachtu, která má delší
životnost, a i lépe vypadá. Pro rok 2020 chystáme navýšení na 10 ploch.
Reklamní plachty jsme rozšířili na více míst a jedním z nich byla například i štítová zeď
rodinného domu v naší obci. Díky této velké ploše se návštěvníci lépe zorientují, jakým
směrem se mají k zoo vydat.
Firma Dastax, která má na starosti grafiku a s ní spojenou výrobu cedulí, cedulek, billboardů,
letáků, plachet, popisek, polepů, pohledů, magnetek atd. se s námi opravdu nenudí. Převzala i
částečně správu našich webových stránek.
Asi největší reklamou nám v tomto roce bylo pozvání do Show Jana Krause, kde jsme mimo
ukázky několika málo zvířat mohli popovídat i o zajímavostech ze zvířecí říše a naší zoo.

Jeden z umístěných billboardů
v Jihočeském kraji

Pexeso s popsanými druhy zvířat
a kalendář pro rok 2019.
Fotograf Jiří Bláha
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Seznam chovaných druhů zvířat k 31.12.2019
Celkem chováno 163 druhů zvířat
Druh
Surikata vlnkovaná
Promyka červená
Mýval severní
Nosál červený
Psík mývalovitý
Vydra malá
Skunk pruhovaný
Lev pustinný
Puma americká
Rys kanadský
Kočka rybářská
Hyena skvrnitá
Vlk eurasijský
Kosman bělovousý
Kosman běločelý
Kosman zakrslý
Tamarín žlutoruký
Tamarín bělohubý
Tamarín pinčí
Kosman stříbřitý
Lemur kata
Lemur rudočelý
Gueréza angolská
Makak kápový
Kotul veverovitý
Muntžak malý
Velbloud dvouhrbý
Skotský náhorní skot
Lama krotká
Ovce quessantská
Koza holandská zakrslá
Osel domácí
Shetlandský pony
Morče domácí
Potkan laboratorní
Myš domácí
Dikobraz obecný
Mara stepní
Klokan Bennettův
CELKEM DRUHŮ SAVCŮ

Savci (Mammalia)
Vědecký název
Šelmy (Carnivora)
Suricata suricatta
Galerella sanguinea
Procyon lotor
Nasua nasua
Nyctereutes procyonoides
Aonyx cinerea
Mephitis mephitis
Panthera leo
Puma concolor
Lynx canadensis
Prionailurus viverrinus
Crocuta crocuta
Canis lupus lupus
Primáti (Primates)
Callithrix jacchus
Calithrix geoffroyi
Cebuella pygmaea
Saguinus midas
Saguinus labiatus
Saguinus oedipus
Mico argentatus
Lemur catta
Eulemur rufifrons
Colobus angolensis
Macaca radiata
Saimiri sciureus
Sudokopytníci (Artiodactyla)
Muntiacus reevesii
Camelus bactrianu
Bos taurus
Lama guanicoe f. glama
Ovis aries
Capra sp.
Lichokopytníci (Perissodactyla)
Equus asinus f. domestica
Equus caballus
Hlodavci (Rodentia)
Cavia aperea porcellus
Rattus norvegicus
Mus musculus
Hystrix cristata
Dolichotis patagonum
Klokanovití (Macropodidae)
Macropus rufogriseus fruticus
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Počet
6 (1,1,4)
2 (1,1)
3 (1,2)
2 (0,2)
3 (1,2)
2 (1,1)
3 (1,2)
2 (2,0)
2 (1,1)
2 (1,1)
4 (1,1,2)
6 (1,1,4)
3 (0,3)
4 (1,1,2)
10 (2,2,6)
4 (2,2)
4 (1,1,2)
6 (2,2,2)
5 (2,2,1)
4 (1,1,2)
3 (1,2)
2 (1,1)
2 (1,1)
2 (2,0)
3 (1,2)
3 (1,2)
3 (1,1,1)
3 (1,1,1)
4 (1,2,1)
7 (3,4)
10 (3,4,3)
6 (1,3,2)
5 (1,2,2)
4 (1,1,2)
Ad lib
Ad lib
3 (1,1,1)
3 (1,1,1)
3 (1,1,1)

39
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Ptáci (Aves)
Vědecký název
Sovy (Strigiformes)
Sova pálená
Tyto alba
Sovice sněžní
Bubo scandiacus
Hrabaví (Galliformes)
Páv korunkatý
Pavo cristatus
Perlička domácí
Numida meleagris f. domestica
Krocan divoký
Meleagris gallopavo
Pěvci (Passeriformes)
Krkavec velký
Corvus corax
Pštrosi (Struthioniformes)
Pštros dvouprstý
Struthio camelus
Emu hnědý
Dromaius novaehollandiae
Nandu pampový
Rhea americana
Papoušci (Psittaciformes)
Papoušek královský
Alisterus scapularis
Papoušek horský
Polytelis anthopeplus
Žako kongo
Psittacus erithacus
Žako liberijský
Psittacus erithacus
Kakadu růžový
Eolophus roseicapillus
Kakadu naholící
Cacatua sanguinea
Ara zelenokřídlá
Ara chloroptera
Ara arakanga
Ara macao
Ara ararauna
Ara ararauna
Ara malý
Ara severus
Nestor kea
Nestor notabilis
CELKEM DRUHŮ PTÁKŮ
Druh

Druh
Kajmanka supí
Kajmanka dravá
Želva pardálí
Želva pardálí
Želva ostruhatá
Želva nádherná
Želva skalní
Dlouhokrčka červenobřichá
Želva podlouhlá
Mauremys annamensis
Želva Nelsonova
Kajman trpasličí
Krokodýl čelnatý
Leguán zelený
Pagekon hrbolkohlavý

Plazi (Reptilia)
Vědecký název
Želvy (Testudines)
Macrochelys temminckii
Chelydra serpentina
Geochelone pardalis pardalis
Geochelone pardalis babcocki
Centrochelys sulcata
Trachemys scripta ssp.
Malacocherus tornieri
Emydura subglobosa
Indotestudo elongata
Mauremys annamensis
Trachemys nelsoni
Krokodýli (Crocodylia)
Paleosuchus palpebrosus
Osteolaemus tetraspis
Ještěři (Sauria)
Iguana iguana
Rhacodactylus auriculatus
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Počet
2 (1,1)
2 (1,1)
2 (2,0)
11 (3,5,3)
3 (1,2)
1,0
3 (1,2)
6 (1,1,4)
4 (1,1,2)
1,0
2 (1,1)
2 (1,1)
2 (1,1)
1,0
2 (1,1)
4 (2,2)
4 (2,2)
2 (1,1)
2 (1,1)
4 (2,2)
20

Počet
2 (0,0,2)
2 (1,1)
1,0
4 (1,2,1)
2 (1,1)
6 (2,4)
3 (0,0,3)
2 (1,1)
2 (1,1)
3 (1,2)
3 (0,0,3)
4 (2,2)
2 (1,1)
1,0
3 (1,2)
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Gekon panenský
Gekončík noční
Pagekon řasnatý
Varan stepní
Varan Mertensonův
Felsuma Standingova
Felsuma madagaskarská
Felsuma klemmeri
Tilikva obrovská
Scink šalamounský
Scink přilbový
Trnorep skalní
Anolis barakojský
Anolis rytířský
Agama vousatá
Otocryptis wiegmanni
Chameleon pardálí
Chameleon jemenský
Chameleolis vousatý
Gastropholis prasina
Korovec mexický
Krajta královská
Krajta tmavá
Krajta timorská
Krajta angolská
Krajta kobercová
Krajta diamantová
Krajta kobercová
Krajta skvrnitá
Krajta skvrnitá
Krajta skvrnitá
Anakonda žlutá
Korálovka sedlatá
Užovka amurská
Hroznýš madagaskarský
Hroznýšek pestrý
Hroznýšek pestrý
Hroznýšek východní
Hroznýšek turecký
Hroznýšek africký
Hroznýšek tatarský
Hroznýšek skvrnitý
Hroznýšek třípruhý
Hroznýšek třípruhý
Hroznýšek třípruhý
Hroznýšek třípruhý
Hroznýšek třípruhý
Hroznýšek třípruhý
Hroznýšek třípruhý
Psohlavec orinocký
Psohlavec hnědý

Lepidodactylus lugubris
Eublepharis macularius
Rhacodactylus ciliatus
Varanus exanthematicus
Varanus mertensi
Phelsuma standingi
Phelsuma madagascariensis
Phelsuma klemmeri
Tiliqua scincoides chimerae
Corucia zebrata
Tribolonotus gracilis
Uromastyx acanthinura
Anolis baracoae
Anolis equestris
Pogona vitticeps
Otocryptis wiegmanni
Furcifer pardalis
Chamaeleo calyptratus
Chameleolis barbatus
Gastropholis prasina
Heloderma horridum
Hadi (Serpentes)
Python regius
Python morulus bivittatus
Python timoriensis
Python anchietae
Morelia spilota harrisoni
Morelia spilota metcalfei
Morelia spilota spilota
Morelia bredli
Antaresia childreni
Antaresia maculosa
Antaresia stimsoni orientalis
Eunectes notaeus
Lampropeltis triangulum
Elaphe schrenckii
Acrantophis madagascariensis
Eryx colubrinus loveridgei
Eryx colubrinus rufescens
Eryx miliaris
Eryx jaculus
Gongylophis muelleri
Eryx tataricus
Eryx conicus
Lichanura trivirgata trivirgata
Lichanura trivirgata roseofusca
Lichanura trivirgata saslowi
Lichanura trivirgata gracia
Lichanura trivirgata roseofusca
Lichanura trivirgata saslowi
Lichanura trivirgata trivirgata
Corallus hortulanus
Corallus ruchsenbergerii
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3 (1,2)
2 (1,1)
11 (3,2,6)
1,0
0,1
2 (1,1)
4 (1,2,1)
6 (2,3,1)
3 (2,1)
2 (1,1)
2 (1,0,1)
3 (1,2)
4 (2,2)
3 (1,2)
2 (1,1)
4 (1,0,3)
1,0
2 (1,1)
4 (2,2)
3 (1,1,1)
3 (1,2)
1(0,0,1)
1(0,1)
2(1,1)
3(1,2)
3(0,0,3)
3(1,2)
3(1,2)
2(1,1)
3 (0,3)
3 (1,2)
2 (1,1)
1 (0,0,1)
2 (0,0,2)
1 (0,0,1)
7 (1,1,5)
4 (2,2)
2 (1,1)
4 (2,2)
4 (2,2)
4 (2,2)
4 (2,2)
2 (1,1)
2 (1,1)
1(1,0)
2 (1,1)
2 (1,1)
1(0,1)
2(1,1)
2(1,1)
3 (1,1,1)
1(0,0,1)
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Psohlavec grenadský
Krajta ametystová
Krajta vodní
Krajta černohlavá
Krajta zakrslá
Kandoja smrtonošovitá
Kandoja
Hroznýš psohlavý
Hroznýš královský
Hroznýšovec kubánský
Hroznýšovec portorický
Hroznýšovec bahamský
Hroznýšovec duhový
Hroznýšovec duhový
Hroznýšovec duhový
Hroznýšovec duhový
Anakonda žlutá
Pahroznýšek skvrnitý
Užovka červená
Užovka černá

Corallus grenadensis
Simalia amethistina
Liasis mackloti mackloti
Aspidites melanocephalus
Bothrochilus boa
Candoia aspera
Candoia carinata paulsoni
Sanzinia madagascariensis
Boa constrictor longicauda
Chilabothrus angulifer
Chilabothrus inornatus
Chilabothrus striatus striatus
Epicrates cenchria alvarezi
Epicrates cenchria crassus
Epicrates cenchria maurus
Epicrates cenchria cenchria
Eunectes notaeus
Tropidophis melanurus
Pantherophis guttatus
Pantherophis obsoletus
Dopasia harti
Gonyosoma prasinum
CELKEM DRUHŮ PLAZŮ

Druh
Ropucha obrovská
Drsnokožka kornatá

Obojživelníci (Amphibia)
Vědecký název
Žáby (Anura)
Bufo marinus
Theloderma corticale

Drápatka vodní
Xenopus laevis
Rosnice siná
Litoria caerulea
Pralesnička harlekýn
Dendrobates leucomelas
Pralesnička batiková
Dendrobates auratus
Pralesnička azurová
Dendrobates tinctorius azureus
Pralesnička barvířská
Dendrobates tinctorius
Pralesnička drobná
Oophaga pumilio
Pralesnička Anthonyova
Epipedobates anthonyi
Pralesnička pruhovaná
Phyllobates vittatus
Pralesniška benedikta
Ranitomeya benedicta
Pralesnička Vanzoliniova
Ranitomeya vanzolini
Pralesnička klamavá
Ranitomeya imitator varadero
Dendrobates tinctorius
Dendrobates tinctorius tumuqumaque
tumuqumaque
CELEKM DRUHŮ OBOJŽIVELNÍKŮ
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1(1,0)
2(1,1)
3(1,2)
1(0,0,1)
3(1,2)
2(1,1)
2(1,1)
4(0,0,4)
1(1,0)
3(1,2)
2(1,1)
3(1,2)
1(0,0,1)
3(1,2)
2(1,1)
5(2,3)
1(0,0,1)
1(0,0,1)
2(1,1)
3(1,2)
3(1,2)
2(1,1)
89

Počet
2 (1,1)
5 (2,3)
8 (0,0,8)
5 (1,4)
4 (2,2)
3 (1,2)
5 (2,3)
4 (1,3)
4 (1,3)
6 (2,4)
4 (1,3)
5 (1,4)
5 (2,3)
4 (1,3)
2 (0,0,2)
15
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Puma americká (Puma concolor)

Kosman bělovousý (Callithrix jacchus)
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Kosman běločelý (Callithrix geoffroyi)

Tamarín pinčí (Saguinus oedipus)

13

Odchovy zvířat v roce 2019
Letošní rok byl na odchovy velice bohatý a shrneme – li to, tak nejbohatší za uplynulé roky.
Těmi prvními byly každoročně kůzlata holandské zakrslé kozy (Capra aegagrus hircus) a
mládě lamy krotké (Lama glama). Měsíc únor patřil 4 mláďatům surikat (Suricata suricatta),
ale také se na nás poprvé z vaku podíval malý klokan Bennettův (Macropus rufogriseus
fruticus). V březnu přibyl další zástupce velbloudovitých, tentokrát ale po dvou letech mládě
velblouda dvouhrbého (Camelus bactrianus), jehož narození a následné péče byla velmi
složitá. O tom ale více v samostatné kapitole. Jako každoročně, tak i letos samec emu
hnědého (Dromaius novaehollandiae) vyseděl kuřata. Začátkem dubna se narodila dvě hříbata
shetlandského ponyho (Equus caballus). Poslední dubnový den pak přišla na svět dvě
mláďata hyeny skvrnité (Crocuta crocuta). Měsíc květen byl ve znamení lichokopytníků. U
oslů domácích (Equus asinus f. domestica) přišla na svět dvě mláďata.
V průběhu roku jsme se několikrát radovali z odchovů u drápkatých opiček. Odchovy se
podařily u tamarínů žlutorukých (Saguinus midas), tamarínů bělohubých (Saguinus labiatus),
kosmanů stříbřitých (Mico argentatus), u obou párů kosmanů běločelých (Calithrix
geoffroyi)) a u kosmanů bělovousých (Callithrix jacchus). Byly sestaveny nové dva páry
kosmanů zakrslých (Callithrix pygmaea) a již u jednoho je samice březí. Nechyběla mláďata
ani u zástupců hlodavců. Po třech letech se nám podařil odchov dikobraza obecného (Hystrix
cristata). O pár týdnů později pak přišla na svět dvě mláďata mary stepní (Dolichotis
patagonum). V srpnu jsme se dočkali tří kuřat nandu pampového (Rhea americana) Začátkem
července ožil výběh koček rybářských (Prionailurus viverrinus) narozením dvou mláďat.
V průběhu celého roku docházelo k odchovům i v terarijní části. Jednalo se o mláďata plazů
Gastropholis prasina, scink přilbový (Tribolonotus gracillis), pagekon řastnatý (Correlophus
ciliatus), felsuma madagaskarská (Phelsuma madagascariensis) a za zmínku stojí i odchov u
hroznýšů madagaskarských (Acrantophis madagascariensis) na konci roku. Dále se podařily
odchovy u žab z rodu Dendrobates, kde byla odchována mláďata pralesničky azurové
(Dendrobates tinctorius azureus), pralesničky harlekýn (Dendrobates leucomelas) a
pralesničky pruhované (Phyllobates vittatus).
Na konci roku 2019 nám zahnízdili papoušci žako velký (Psittacus erithacus erithacus).
Bohužel péče o zvířata sebou přináší i smutnou stránku, a to jsou úhyny. V našich očích byla
nejsmutnější ztráta mláděte gueréz angolských (Colobus angolensis). Tento fakt ale
přisuzujeme tomu, že samice byla prvorodička, a tudíž neměla ještě potřebné zkušenosti
s péčí o mládě i přes to, že pochází ze skupiny, kde o mláďata pečovala.

Zoologická zahrada Na Hrádečku
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Seznam odchovaných zvířat k 31. 12. 2019
Holandská zakrslá koza (Capra aegagrus hircus)
Lama krotká (Lama glama)
Klokan Bennetův (Macropus rufogriseus fruticus)
Velbloud dvouhrbý (Camelus bactrianus)
Emu hnědý (Dromaius novaehollandiae)
Shetlandský pony (Equus caballus)
Hyena skvrnitá (Crocuta crocuta)
Osel domácí (Equus asianus f.domestica)
Tamarín žlutoruký (Saguinus midas)
Tamarín bělohubý (Saguinus labiatus)
Kosman stříbřitý (Mico argentatus)
Kosman běločelý (Callithrix geoffroyi)
Kosman bělovousý (Callithrix jacchus)
Dikobraz obecný (Hystrix cristata)
Mara stepní (Dolichotis patagonum)
Nandu pampový (Rhea americana)
Kočka rybářská (Prionailurus viverrinus)
Gastropholis prasina (Gastropholis prasina)
Scink přilbový (Tribolonotus gracillis)
Pagekon řasnatý (Correlophus ciliatus)
Felzuma madagaskarská (Phelsuma madagascariensis)
Hroznýš madagaskarský (Acrantophis madagascariensis)
Pralesnička azurová (Dendrobates tinctorius azureus)
Pralesnička harlekýn (Dendrobates leucomelas)
Pralesnička pruhovaná (Phyllobates vittatus)
Surikata vlnkovaná (Suricata suricatta)

2,1
1,1
1,0
0,1
0,0,4
2,0
2,0
2,0
0,0,2
2,0
0,0,2
0,0,5
0,0,2
0,1
1,1
0,0,2
0,2
0,0,1
0,0,1
0,0,6
0,0,1
0,0,5
0,0,3
0,0,1
0,0,4
0,0,4

Tamarín bělohubý (Saguinus labiatus)
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Kočka rybářská (Prionailurus viverinus)

Klokan Bennetův (Macropus rufogriseus fruticus)
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Surikata vlnkovaná (Suricata suricatta)

Hyena skvrnitá (Crocuta crocuta)
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Odchov velblouda dvouhrbého
Dne 20. 3. 2019 se v dopoledních hodinách narodilo mládě velblouda dvouhrbého. Hned po
narození mláděte byl oddělen chovný samec, aby neohrozil mládě. Samice již nebyla
prvorodička, a proto jsme doufali, že nenastanou komplikace, tak jako tomu bylo v roce 2017
při umělém odchovu prvního mláděte. V roce 2017 došlo hned po narození samičky k útokům
ze strany chovné samici a ošetřovatelé byli nuceni mládě oddělit a začít s ručním
dokrmováním.
Jinak tomu nebylo ani v roce 2019. Dopoledne se chovná samice krásně o mládě starala.
Odpoledne pak přišel zvrat. Samice začala mládě odhánět, nechtěla ho nechat napít mléka.
Ošetřovatelé zkoušeli mládě k samici přikládat, ale bez výsledku. Po 3 hodinách snažení
začala chovná samice negativně reagovat na přítomnost ošetřovatelů. Poslední moment, než
došlo k oddělení mláděte bylo, když jej samice vzala za páteř a udeřila s ním o zem. V tuto
chvíli jsme s týmem seznali, že je na místě mládě oddělit a pokusit se o umělý odchov.
V prvních 6 dnech dostávala samička v 2 - hodinových intervalech 0,7 l kravského mleziva.
Zdravotní stav byl v naprostém pořádku. Pupečníková jizva byla čistá a mládě prospívalo. Od
6. dne jsme přešli na sušené mléko pro telata Telmilk start. Dva dny se udržovala dávka 0,9 l
po 2 hodinách. Poté jsme zvýšili dávkování na 1,3 l v časovém intervalu 3 hodin. 5. 4. byl
přísun mléka zvýšen na 1,5 l po 3 hodinách. Od 11. 4. do 27. 4. byla dávka mléka 2 l po 4
hodinách. Množství mléka i časové intervaly se zvyšovaly. Nakonec jsme se 7. 6. ustálili na
dávce, která setrvala až do odstavu. Konkrétně 3,4 l po 5 hodinách. 12. 6. bylo chovateli
spatřeno, že samička Sisi přikusuje již píci. Po celou dobu bylo ve výběhu přítomno roční
mládě lamy, aby se velbloudice necítila osamoceně. Na konci září byla Sisi odstavena a
převedena na pevnou stravu.
Mléko jsme připravovali v poměru 1:7. Tzn. na 100 g mléka je potřeba 700 ml ohřáté vody
(40-50 °C). Mléko se ředí tak, že si 100 g rozmícháme v polovině vody (350 ml) a necháme
10 min odstát. Po odstátí dolijeme opět ohřátou, převařenou vodou na dané množství (700 ml).
Po odstátí nám vzniká téměř kašovitá hmota, kterou je potřeba rozmíchat.

Zoologická zahrada Na Hrádečku
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Nově chované druhy zvířat
V lednu jsme získali 4člennou skupinu želv pardálích (Stigmochelys pardalis). Na jaře jsme
získali dvě samice papoušků nestor kea (Nestor notabilis). Díky tomuto faktu nám vznikly
dva páry. V únoru obohatil terarijní úsek příchod dvou párů chameleolisů vousatých (Anolis
barbatus). V měsíci srpnu k nám přišly dvě samičky kotula veverovitého (Saimiri sciureus),
které o měsíc později doplnil i samec. Během roku se nám podařilo navštívit Loroparque na
ostrově Tenerife, kde jsme vyjednali dovoz samce vydry malé (Aonyx cinerea). Na toho již u
nás čekala samice, tentokrát z jihlavské zoologické zahrady. Přibyly nám též zástupci ptačí
říše, a to konkrétně sovice sněžní (Bubo scandiacus). Nechyběli ani nový zástupci žab z rodu
Dendrobates, jmenovitě Dendrobates tinctorius tumucumaque. Tato nádherná zvířata
chováme jako jedna z mála evropských zoo.
V zázemí se významně rozšířila kolekce hroznýšovitých hadů a krajt i několika zajímavých
druhů ještěrů. Jedná se většinou o juvenilní jedince, kteří budou zařazeni do expozice
v průběhu několika let. Jako příklad nově chovaných druhů uvedeme např.: krajta černohlavá
(Aspidites melanocephalus), krajta angolská (Python anchietae), krajta timorská (Python
timoriensis), hroznýš psohlavý (Sanzinia madagascariensis), 5 poddruhů hroznýše duhového
(Epicrates cenchria) atd. Mezi ještěry to jsou: Stenocercus fimbriatus, korovec jedovatý
(Heloderma suspectum), Dopasia harti atd.

Dendrobates tinctorius tumuqumaque

Zoologická zahrada Na Hrádečku
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Chameleolis vousatý (Anolis barbatus)

Vydra malá (Aonyx cinerea)

Korovec jedovatý (Heloderma suspectum)

Kotul veverovitý (Saimiri sciureus)

Ošetřovatelka Simona s nestory kea a ošetřovatelky Lucie, Renata a Simona s novými želvami
pardálími
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Z veterinárního deníku
V tomto roce jsme naštěstí neřešili nic vážného a veterinární pomoc nebylo třeba vyhledávat
často.
K našim běžným úkonům patří preventivní odběr trusu, který posíláme na SVÚ Jihlava. Dle
výsledků pak přistupujeme k dalším úkonům. Pravidelně řešíme výskyt Trichuris spp. u
velbloudů dvouhrbých, které 2x do roka odčervujeme vetšinou přípravkem Helmigal. U
ostatních druhů zvířat neřešíme vážnější výskyt parazitů a k odčervení dochází vždy až po
pozitivním nálezu.
Mezi běžné úkony se řadí i vakcinace mláďat a čipování. Letos jsme trochu „zaspali“ při
těchto úkonech u malých hyen, jelikož manipulace v období čipování a vakcinace nebyla již
tak jednoduchá, jelikož mláďata už byla odrostlejší.
Asi nejsložitější veterinární akcí bylo v letošním roce uspání vlků z důvodů: 1. kácení
uschlých stromů ve výběhu 2. vakcinace, odčervení a odebrání vzorků. Tato akce byla pod
vedením MVDr. Lukáše Pavlačíka.

Jednotlivé případy v roce 2019:
* Kakadu naholící – zamotaný pařát do běžně prodávané hračky pro papoušky. Pařát byl bez
známek poranění. I přes to se papoušek začal sebepoškozovat a 2 prsty si zranil natolik, že
jsme po dlouhodobé léčbě přistoupili k amputaci 1 prstu a druhý částečně. K léčbě byl
nezbytný límec, který mu po celou dobu hojení znemožňoval dostat se k léčeným prstům. Ve
finále se papoušek naučil bezproblémově pohybovat po větvích, s hendikepovaným pařátem
je schopen se i krmit a žije bezproblémový život po boku samice.
* Nandu pampový – v tomto roce jsme byli policií ČR vyzváni na pomoc s odchycením 2
úmyslně vypuštěných samic (viz. níže). Odchyt nebyl jednoduchý a na jedné samici zanechal
následky, jelikož pouze ležela a při snaze chodit se ji podlamovaly nohy. Samici jsme zcela
oddělili na měsíc do malého prostoru a injekčně ji byly podávány přípravky Loxicom a
Duphafral ADE. Její stav nevypadal ze začátku dobře vzhledem ke špatné hybnosti, ale po
měsíční péči byla samice vypuštěna do výběhu mezi ostatní nandu a těší se spokojenému
životu.
* Kotul veverovitý - nově příchozí samec dorazil ze soukromé německé zoo v absolutně
příšerné kondici. Jeho zadní noha měla omezenou hybnost a nebyl schopen roztáhnout prsty.
Jednalo se o zvíře poměrně kontaktní a zvážit ho nám nečinilo větší problém. Díky tomu jsme
zjistili, že toto dospělé zvíře k nám dorazilo 600 gramové, lezla mu páteř, žebra a srst byla
místy vylysalá. Nelenili jsme a absolvovali jsme s ním vyšetření, abychom zjistili, jaký je
problém. S naším údivem RTG potvrdil cca 6 měsíců starou zlomeninu, ale ne zadní nohy,
která byla problematická, ale přední! Nicméně ta se jevila zcela funkční. Z RTG nebylo
patrné, co přesně je za problém se zadní nohou, ale dle vyšetření doktor stanovil, že se jedná o
ortopedický problém v oblasti kolene. Krevní testy nebyly zvlášť uspokojující a domluvili
jsme se na týdenním nasazení Amoxicilunu a též přípravku s názvem DM Guard pro posílení
imunity a metabolismu. Během měsíce a půl jsme dokázali váhu kotula navýšit na 850 g.
Problém s nohou se jeví jako neřešitelný, avšak mu nebrání v běžných činnostech.
Zoologická zahrada Na Hrádečku
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* Tamarín stříbřitý – poraněný konec ocasu, příčina neznámá. Zvíře bylo uspáno a stav byl
vyhodnocen tak, že bude preventivně nasazeno ATB Convenia, se kterým máme dobré
zkušenosti. Ocas nebylo třeba dále ošetřovat a sám se zhojil.
* Leguán zelený – tento jedinec k nám dorazil kdysi před lety již s amputovaným ocasem,
který byl zcela zhojen. Avšak v tomto roce z konce ocasu začala vytékat tekutina a vznikl zde
rozsáhlý zánět, který veterinář řešil lokálním ošetřením. Dlouhodobě jsme ocas léčili mastmi
ActiMaris forte a SkinMed Super HydroGel a též jsme podávali ze začátku Torphadine
10mg/ml pro úlevu od bolesti po ošetření. Ocas se po více než měsíční léčbě jevil zhojený,
avšak po uplynulých 2 měsících jsme začali řešit stejný problém, který je doteď nedořešen a
ocas se snažíme opět zhojit.
* Kosman bělovousý – nateklé víčko, slzivost oka. Samice naštěstí měla mláďata již
samostatná a mohli jsme přistoupit k oddělení a léčbě. Týden jsme 3x denně oko vykapávali
ATB a kortikoidy. Preventivně podáno ATB Convenia. Samice je zdráva.
* Kosman běločelý – zlomený prst. Přistoupeno k amputaci. Nasazeno ATB Convenia. Zvíře
zdrávo, rána zhojena.

RTG kotula veverovitého, na kterém je vidět
stará zlomenina
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Amputace prstu u kosmana
bělocělého
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Uspání a kontrola vlků eurasijských

Léčený kakadu naholící
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Lamy krotké. Stříhaní, úprava paznechtů a
zubů, odběr krve a trusu. Vše pod vedením
MVDr. Husákové

Samec kotula veverovitého
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Odchyt nandu pampových v Jižních Čechách
Dne 28. 4. 2019 jsme byli v dopoledních hodinách povoláni PČR k uprchlým pštrosům
nandu, o které majitel nejevil zájem a osobně policii sdělil, že je již nechce a ať je odstřelí
myslivci. Náš tým zaměstnanců nelenil, naložil potřebné vybavení a vyrazil k místu, kde
policie monitorovala pštrosy. Policie se obávala především toho, aby zvířata nevběhla na
blízkou hlavní silnici a nedošlo ke střetu s vozidly.
První zvíře se nám podařilo odchytit zhruba po půl hodině. Část týmu toto zvíře fixovalo do
doby, než přijel vůz, který pštrosa naložil a přepravil do zoo. Druhý pštros si s námi hrál na
honěnou a jeho odchyt trval necelé 2 hodiny. Po odchycení byla zvířata převezena do zoo. Po
promluvě s bývalým majitelem a sepsáním všech náležitostí jsme byli informováni, že se
jedná o dvě samice.
Druhý den po odchytu se jedna samice nemohla postavit, a proto jsme přivolali na místo
veterináře. Ten samici prohlédnul a aplikoval podpůrná léčiva. Po měsíci, kdy jsme si byli
zcela jisti stabilním stavem této samice, přistoupili jsme k připuštění k našemu samci. Ten
přítomnost obou samic radostně přijal.
O tom, že samec nadšeně samice přijal není pochyb, neboť koncem června zjistili
ošetřovatelé, že samec zasedl na vejce. 11. 8. 2019 jsme se radovali z 3 vylíhnutých mláďat.

Zoologická zahrada Na Hrádečku
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Jak se proměnil areál
V tomto roce jsme dokončili stavbu pro kočky rybářské. Dále výběh pro lemury kata a voliéry
pro papoušky. Díky kameníkům jsme zachovali ráz spodní části zoo, kde jsme navázali na
historické kamenné stavby a vznikly zde jezírka pro vodní želvy, výběh pro suchozemské
želvy a výběh pro vydry malé. Započala se stavba voliéry pro nestory kea, která bude
dokončena v létě 2020. Postavena byla i podezdívka, na kterou jsme sestavili půlkruhovou
voliéru 12x12 metrů. Zatím je v řešení, pro koho tato voliéra bude dokončena.
Finále se dočkaly i vyhlídkové terasy u lvů a hyen, kdy jsme dodělali bezbariérové přístupy ze
zámkové dlažby a kamenné schodiště vč. finální úpravy povrchu teras, kam jsme zvolili
gumový povrch kvůli bezpečnosti návštěvníků. V areálu byly kompletně vyměněny dřevěné
sloupky zbývajících výběhů za kovové u kopytníků a s tím byla spojena i výměna pletiva za
nové.
Nových ubikací se dočkaly surikaty, lemuři a vydry malé. Jde o zděné domky, které jsou
zatepleny a vytápěny sálavými panely. Do areálu byly nainstalovány tlampače, pro lepší
komunikaci s návštěvníky a též jsme rozšířili počet kamer v areálu a u nových staveb jsou
opět detektor kouře, teplotní hlídače a vstupové hlídače.
V terarijní části vznikla nová vodní plocha pro pár krokodýlů čelnatých.
Modernizací prošlo také občerstvovací zařízení pro návštěvníky, kde došlo k rozšíření
pracovní plochy, k nákupu modernějších přístrojů pro přípravu jak pokrmů, tak nápojů, ale
v neposlední řadě i k instalaci výčepního zařízení. Do budoucna však budou tyto prostory
nevyhovující vzhledem k narůstajícímu počtu návštěvníků a situaci budeme muset řešit.
Započali jsme rozšiřování parkovací plochy, na kterou se vejde o zhruba 40 automobilů více.
Koncem roku jsme zakoupili 3 námořní kontejnery, které byly usazeny na betonové patky a
budou využity jako konstrukce zateplených staveb pro papoušky ara a kotuly veverovité. Na
tuto stavbu bude jeřábem ukotvena i půlkruhová výletová voliéra právě pro papoušky ara a
díky ukotvení ve výšce, vznikne průletový prostor 7 metrů vysoký, 9 m široký a 10 m dlouhý.
Materiál na voliéru je již sestavován.

Domek pro lemury kata a vydry malé
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Usazování lodních kontejnerů, které budou
sloužit jako konstrukce stavby
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Zateplování stropu v novém
domečku pro lemury kata

Příprava zateplování domečku
pro lemury a vydry

Nový domek pro surikaty

Výstavba nové opěrné zdi v dolní části areálu

Výběh pro vydry malé s navazující ubikací

Pracovní prostor – přípravna krmiv

Zoologická zahrada Na Hrádečku
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Kočka rybářská vyhlíží ze své nové ubikace

Zákoutí v dolní části zoo

Zeleň v areálu se rok od roku rozrůstá

Zoologická zahrada Na Hrádečku

Domek pro kočky rybářské, na který navazuje výběh

Dolní část zoo u hlavní budovy

Podzimní areál
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Nově vzniklá informační cedule

Ubikace hyen skvrnitých a lvů. Horní část
zimoviště papoušků

Nové terárium krokodýlů čelnatých s vodní
plochou

Tvorba kaskády u vyder malých

Krytina vyhlídkových teras u lvů

Rozpracovaná jezírka pro vodní želvy

Zoologická zahrada Na Hrádečku
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Kameníci letos odvedli neuvěřitelný kus práce

Na jaře jsme zpevnili plochu horní části
parkoviště

Na jaře jsme zpevnili plochu horní části
parkoviště

Sázení stromů v areálu

Jarní úpravy výběhů

Úpravy občerstvení

Zoologická zahrada Na Hrádečku
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Nově připravovaný vchod do občerstvení

Připravovaná expozice papoušků ara

Nově navázané spolupráce
V roce 2018 jsme se zapojili do přeshraničního projektu s Rakouskem, který má za cíl
sdružovat nejvýznamnější turistické cíle daných oblastní (u nás Česká Kanada) a přinést všem
vyšší návštěvnost díky lepší vzájemné propagaci. Projekt byl nazván „Výlety k našim
sousedům“. V březnu 2019 proběhla tisková konference, které jsme se účastnili. Z tohoto
projektu vznikla i mapa vyobrazující vzdálenost jednotlivých cílů a též skládací leták, ve
kterém jsou jednotlivé cíle popsány. Více informací o jednotlivých cílech naleznete na webu
ahoj.fun.
Koncem roku 2019 jsme začali spolupracovat se spolkem Mesada, který má na starosti
naplňovat práva, potřeby a zájmy osob se zdravotním či sociálním znevýhodněním. Naše
spolupráce spočívá v poskytnutí zaměstnání těmto klientům. Jedná se o údržbu areálu,
převážně hrabání listí. Klienti jsou spokojeni mezi zvířaty, se svými asistenty a též je jejich
práce finančně ohodnocena. V této spolupráci bychom rádi pokračovali i v roce 2020.
Další významnou spolupráci jsme uzavřeli již v minulosti se skupinou Fischer Holding, jejíž
jednou z činností jsou i reklamní billboardové plochy Eurobillboard. Spolupráce pokročila pro
nás mílovými kroky, jelikož jsme obdrželi k již 5 stávajícím billboardovým plochám, dalších
5 v Jihočeském kraji zdarma, což je pro naší mladou zoo velká reklamní podpora.
Po 10 letech se našeho účetnictví ujala nová účetní společnost Data Soft. Díky tomuto
přechodu jsme konečně realizovali dlouho řešený převod zoo z fyzické osoby na společnost
s ručením omezeným. Tento krok obnášel nové licenční řízení, které proběhlo v listopadu
2019. K s.r.o. je nyní v řešení založení spolku, který by měl na starosti vzdělávání a podporu
záchranných projektů.
Na konci roku se nám podařilo vyjednat s firmou Bidvest (Prima zmrzlina) příspěvek 1 Kč na
námi podporovaný záchranný projekt, a to z každé prodané zmrzliny. Doufáme, že tato
spolupráce bude dlouhodobá a pomůže tak naší snaze finančně podporovat záchranné
projekty.
Zoologická zahrada Na Hrádečku
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V průběhu roku byla sestavena pracovní skupina, která by spolupracovala na návrhu vyhlášky
stanovující podmínky chovu vybraných druhů či skupin zvířat. Na těchto návrzích pracovali
odborníci z českých zoologických zahrad, kteří se řídili i doporučením EAZA či WAZA.
Jsme rádi, že se snad po letech dočkáme potřebných změn v chovech diskutovaných
druhů/skupin zvířat, především velkých šelem, které jsou dlouhodobě předmětem obchodu a
často jsou chovány v nevyhovujících podmínkách, využívány pro selfie a na mazlení. Návrh
se též zabývá např. podmínkami pro chov lidoopů, jedovatých hadů či krokodýlů. Pokud
návrhy projdou senátem, čekají zvířata lepší časy! Jsme vděčni, že jsme mohli být přítomni u
těchto navrhovaných změn.

Připojili jsme se i k výstavě druhé série Ukradené divočiny. První série je umístěna v areálu od
roku 2018

Nová grafika na billboardové plochy

Zoologická zahrada Na Hrádečku
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Stáže
Jako v loňském roce, tak i v tom letošním jsme zaměstnancům domluvili stáže v jiných zoo.
Na jaře byli ošetřovatelé vysláni do zoo Jihlava. Na podzim se účastnili 2 ošetřovatelé stáže
v zoo Dvůr Králové nad Labem a 2 v zoo Plzeň, která nám stáž pro zaměstnance
zorganizovala již podruhé. Jsme vděčni za tuto možnost spolupráce, jelikož se naši
ošetřovatelé dozvědí nové informace, získají nové přátele. Zároveň se jedná o příjemnou
pracovní změnu v novém prostředí. Stáže byly vykonávány 5 pracovních dní.

Ošetřovatelka Eliška na stáži v zoo Plzeň

Ošetřovatelky Renata a Simona na stáži ve Dvoře Králové nad Labem

Zoologická zahrada Na Hrádečku
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Podpora projektu Gorilla Doctors
Začátkem roku 2019 jsme se zavázali poskytnout finanční příspěvek projektu Gorilla Doctors
ve Rwandě. Naším cílem bylo do 11. 8. 2019 věnovat korunu z každé prodané vstupenky
právě na tento projekt. Vedení zoo společně s bývalým ošetřovatelem goril Markem
Ždánským, fotografem Vladimírem Čechem st. a jeho ženou, naší ošetřovatelkou Eliškou
Duškovou a herečkou Klárou Melíškovou vyrazilo dne 11. 8. 2019 na expedici do národních
parků Demokratické republiky Kongo a Rwandy. Cílem bylo nejen předat výtěžek 2000 $ na
ochranu goril, ale pozorovat i tyto úžasné lidoopy v jejich přirozeném prostředí. Mimo NP
Virunga Volcanoes, kde jsme viděli gorily horské a kočkodany zlaté, jsme navštívili i NP
Nyungwe forest, který je domovem šimpanzů, NP Akagera a v Kongu NP Kahuzi Biega,
který je domovem goril nížinných východních.
Podporou tohoto projektu jsme započali náš cíl i do budoucna, což je poskytování finanční
podpory projektům, které se zabývají ochranou fauny.

Ředitelka Romana Albrechtová
s veterinářem Jeanem Bosco Noheli

Zoologická zahrada Na Hrádečku

NP Nyungwe, Rwanda

32

Gorila horská NP Virunga Volcanoes Rwanda

Gorila nížinná východní NP Kahuzi Biega Kongo

Hroch obojživelný NP Akagera, Rwanda

Šimpanz učenlivý
NP Nyungwe, Rwanda
Hyena skvrnitá NP Akagera, Rwanda

Slon africký NP Akagera, Rwanda
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The Kukang Rescue Program
Tento projekt se snažíme propagací podporovat 3. rokem. V roce 2019 jsme pozvali
dobrovolníky „Kukangu“ na námi pořádaný 5. ročník „Dětského dne v zoo“. Při této
příležitosti byla možnost zacílit na množství návštěvníků, kteří byli přítomni. Aby byla
aktivita zástupců „Kukangu“ ještě efektivnější, byl stánek zařazen k soutěžnímu stanovišti,
tudíž „Kukang“ nikdo nepřehlédl. Návštěvníci se dozvěděli nejen informace ohledně
problematiky ochrany outloňů, ale i informace o jejich životě, o cílech a aktivitách programu.
Byla vybrána částka přesahující 10 000 Kč na podporu tohoto projektu. Pro rok 2020 jsme se
zavázali finančně podpořit tento projekt, kdy každá 1,- Kč ze vstupného bude darována na
ochranu outloňů na Sumatře. Jako velký úspěch považujeme výše zmiňovaný fakt, že firma
Bidvest podpoří naši aktivitu tím, že daruje též 1,- Kč, a to z každé prodané zmrzliny.

Zoologická zahrada Na Hrádečku
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Komentované prohlídky zoo
Když jsme před 5 lety otevřeli brány naší v té době ještě NEzoologické zahrady, návštěvníci
k nám do areálu směli pouze s průvodce na komentované prohlídky, při kterých se dozvěděli
zajímavé informace nejen o druzích zvířat u nás chovaných. Již v této době byl náš cíl
vzdělávat veřejnost. Tento cíl jsme udrželi dodnes a sklízí velký úspěch. Komentované
prohlídky oblíbené právě díky tomuto „osobnímu“ jednání a přístupu k návštěvníkům.
V tomto roce jsme pocítili jistou úlevu, díky zapojení ošetřovatelů zvířat, kteří na
komentovaných prohlídkách aktivně a s chutí začali spolupracovat a též jsou za ně oceněni.
Návštěvníkům se též zalíbila možnost v období července až srpna navštěvovat zoo i každý
pátek při večerních komentovaných prohlídkách. Nejvíce si při nich návštěvníci cení toho, že
jsou v zoo téměř sami. Maximální kapacita těchto prohlídek je 30 osob.
Cílem komentovaných prohlídek je:
*Předat informace ze života jednotlivých druhů zvířat zde chovaných
*Informace o ochraně těchto druhů
*Informace o problematice chovu a zákonů ČR
* Informace o záchranných programech
* Snažíme se zdůraznit nelehkou úlohu zoologických zahrad týkající se chovu a ochrany
zvířat
* Objasnit návštěvníkům cíle zoologických zahrad
* Co podporovat / nepodporovat (mířeno na zneužívání zvířat, které nemá s ochranou nic
společného)

Zoologická zahrada Na Hrádečku

35

POŘÁDANÉ AKCE
Každý rok uspořádáváme různé zábavní akce pro návštěvníky. Třeba takový Dětský den byla
naše úplně první akce pro veřejnost v roce 2014. Od té doby jsme zvládli uspořádat mnoho
dalších, které sklízí u návštěvníků úspěch a přijíždí za námi z celé České republiky. A jaké
akce byly připraveny pro rok 2019?

Dětský den v zoo
Oficiálně jsme zahájili návštěvnickou sezonu právě touto akcí. Děti měly možnost zasoutěžit
si a získat tak odměny. Avšak aby odměnu získaly, musely s rodiči vyplnit lehký test. V něm
byly otázky týkající se zvířat u nás chovaných. Na všechny nalezli soutěžící odpovědi
v textech popisek u výběhů jednotlivých zvířat. Jednou z odměn byla též poukázka na
zmrzlinu, zákysy, či jogurty od společnosti Agrola. Jelikož bylo v plánu vyhlásit i tombolu,
tak byly všechny testy očíslovány, a tudíž po odevzdání byly zařazeny do slosování o hlavní
ceny. Část z nich nám poskytla firma Housarovi s.r.o. a Zahradní centrum Jindřichův Hradec.
Dále se pak mohli návštěvníci zaposlouchat do melodií swingu. Ty přinesly do areálu žáci
ZUŠ Jindřichův Hradec a členové orchestru S(w)inging saxophones Junior. Nechyběl ani
skákací hrad, na kterém se všechny děti mohly vyřádit. Do této akce jsme zapojili i projekt
The Kukang Rescue Program viz. str. 64.
Během celého odpoledne navštívilo zoo přes 1000 návštěvníků.
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Pohádková zoo
Druhou akcí v pořadí byla Pohádková zoo.
Třetímu ročník počasí moc nepřálo, jelikož bylo deštivo. I tak předčila návštěvnost naše
očekávání. V tomto roce jsme zvolili téma „Sněhurka a sedm trpaslíků“. Zlá královna se svým
zrcadlem vítala příchozí návštěvníky nedaleko vchodu do zoo. Bez čarodějnice by to nebyla
správná pohádka. Ta naše rozdávala dětem „otrávená“ jablka a dotazovala se, zda někdy
nespatřily Sněhurku. Spousta dětí váhala, zda má vůbec „dar“ v podobě jablka za prozrazení
Sněhurky od čarodějnice přijmout.
Jako každý rok, tak i tento se na akci podílela společnost komediantů Chůdadlo. Právě díky
nim se mohl prohánět princ na chůdách se svým bílým koněm.
Kdo dokázal projít kolem čarodějnice, dostal se do lesní části, kde žilo sedm trpaslíků se
Sněhurkou ve své chaloupce. Zde měli možnost návštěvnici spatřit úhledně ustlané postýlky,
či prostřený stůl k obědu těchto bytostí.
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Mezinárodní den lvů
Dne 10. 8. 2019 jsme uspořádali na počest našich dvou lvích bratrů komentované krmení, kdy
byl lvům předložen i vyrobený papírový slon, který ukrýval nejen masité dobroty, ale i
pachový enrichment v podobě lamí vlny, pytlíčku s levandulí, muškátovým oříškem či
skořicí. Zajímavý byl fakt, že lvy zaujal nejvíce právě pachový enrichment a k masu se
přesunuli až po nějaké době. Výrobu a myšlenku realizovala naše ošetřovatelka Ing. Lucie
Hrdličková, která díky své kreativitě dokáže zabavit mnohá námi chovaná zvířata.
Návštěvníci si akci užili a dozvěděli se hlavně mnoho zajímavých informací o ochraně lvů, o
nedostatečných zákonech v ČR, co se podmínek pro chov těchto krásných a často
zneužívaných šelem týče. Nejen při této akci, ale i při komentovaných prohlídkách
upozorňujeme návštěvníky, že není dobré podporovat mazlící a fotící zařízení, která velké
kočkovité šelmy využívají k tomuto businessu a s ochranou těchto živočichů to nijak
nesouvisí.
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Loučení s létem
Sobota 7.9. byla věnována Loučení s létem. Tentokrát děti plnily různé disciplíny jako
například skákání v pytli, slalom mezi překážkami nebo hod míčkem na terč. Na stanovištích
získaly vždy razítko. Po splnění všech disciplín obdržely na poslední zastávce balíček se
sladkostmi. Odpoledne nás poctil svou návštěvou kouzelník, který učaroval všechny děti
svými triky. Opět byl po celou dobu přítomen nejen mezi dětmi oblíbený skákací hrad.
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Strašidelná zoo
Též 3. ročník oblíbené strašidelné zoo proběhl dne 19.10. 2019. Žádná z těchto akcí by se
neobešla bez dobrovolníků v kostýmech. Jsou to lidé z řad přátel zoo, nebo samotní
ošetřovatelé. Našim hlavním mottem při této akci je, že žádnému dítěti nesmí ukápnout ani ta
nejmenší slzička. I proto jsou všechna naše „strašidla“ hodná a rozdávají dětem za statečnost
bonbony. Opět nechyběla ani spolupráce se společností komediantů Chůdadlo, kteří použili
tematický kostým Nicoty. Z tohoto stvoření mají nahnáno i někteří dospělí.
Na strašidelné zoo nesmí chybět výzdoba. I proto byly po areálu rozmístěny dýně, umělé
pavučiny, pavouci, kostry, umělé hřbitovní desky, netopýři a létající kostlivec. Abychom
navodili správnou atmosféru, bylo celé odpoledne a podvečer podbarveno tichou strašidelnou
hudbou. Nově jsme navázali spolupráci s Agenturou Duhovka, která se postarala o
profesionální malování obličejů. Jako bonus vytvořili i foto koutek, kde se mohly namalované
děti vyfotit a vytištěnou fotku si odnést hned domů.
I letos byla uspořádaná tvůrčí dílnička, kde si děti vyráběly výtvory nejen z dýní. Ta byla pod
vedením naší MŠ Horní Pěna. Společně s dětmi jsme také vyrobili dýni pro surikaty a lvy.
Každá měla svou specifickou náplň. Surikatí se hemžila červy. Ta pro lvy byla naopak
prošpikována hovězím masem.
Jsme rádi, když od nás odcházejí s úsměvem na rtech. Jinak tomu nebylo ani právě po této
akci.
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Adventní zoo s čerty
Poslední akcí roku byla Adventní zoo s čerty. Pro ni jsme zvolili datum 1. 12. Každoročně
využíváme úžasných prostor sklepení, které v zoo máme. Jedná se o bývalou budovu
špejcharu, která byla podsklepená. Letos se nám podařilo tyto prostory opravit a došlo
k vyspárování kamenů a opravě klenby, která tvoří strop v těchto prostorách.
Právě zde se usadil Lucifer i se svou skupinou čertů, kteří se líně povalovali v prostorách
sklepení. Hříšníkům se dolů moc nechtělo, neboť první, co spatřili byl žalář pro zlobivé
jedince. Ti, kteří překonali prvotní obavy, vstoupili do kanceláře samotného vládce pekel.
Před vystavením pekelného protokolu museli být všichni bez výjimky zváženi. Každému
podle zásluh bylo pak uděleno ohodnocení. Pro smůlu čertů v pekle nikdo nezůstal, i když
bylo pár dětí, které dostaly roční lhůtu na polepšení. S vystaveným protokolem již všichni rádi
šli za andělem a Mikulášem. Alespoň za krátkou básničku nebo písničku dostal každý balíček
s nějakou dobrotou.
Jsme rádi za všechny ohlasy, které nám návštěvníci zanechávají buď prostřednictvím
internetu, osobně či v návštěvní knize. Ať jsou pozitivní, či negativní, tak nás motivují
k dalším činnostem.
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VZDĚLÁVÁNÍ
Mladý biolog
Rychlost, jakou se zaplnily všechny termíny 3. ročníku příměstských táborů nás velice
potěšila. V tomto roce jsme uspořádali 4 termíny 1denních „biologů“ a 2 termíny 5denních.
Celkem jsme zvládli přijmout 120 dětí. Na organizaci se podílela Eliška Dušková společně
s ředitelkou Romanou Albrechtovou.
V jednodenních termínech se snažíme děti seznámit převážně se zvířaty chovanými v našem
zařízení. Společně si ukazujeme, co obnáší práce ošetřovatele. Věnujeme se výrobě
enrichmentu, jako jsou například velice oblíbené plněné kapsičky pro surikaty. Na závěr
celého dne si v lehkém testíku ověříme, jaké informace si děti z celého dne odnesly.
Při pětidenních táborech máme více prostoru, a tak je každý den zaměřený tematicky jinak.
S dětmi si projdeme postupně říši savců, ptáků, plazů, obojživelníků a bezobratlých. Rádi
chodíme s dětmi i mimo areál za různými aktivitami. Druhým rokem s námi spolupracují
Lesy České republiky. Právě lesníci mají pro děti nachystaný program z lesní pedagogiky.
Během tohoto dopoledne si děti vyzkouší práce s některým náčiním, které pomáhá lesníkům
v péči o les, nebo si vyzkouší poznávací test lesních zvířat, plodů a stromů.
Jsme velice rádi, že funguje i spolupráce s místním panem včelařem. Ten se vždy dětí rád
ujme a povypráví jim o chovu včel. Poskytne jim též možnost okusit dva druhy medu. Co je
však pro děti největší zážitek je možnost vstoupit přímo do včelína, kde se mohou zblízka
podívat na život včel.
Abychom se jen pořád neučili, bereme děti i do lesa, kde hrajeme různé hry. Pakliže je
příznivé počasí, využijeme i blízkost přírodního koupaliště.
Chceme, aby si každý biolog odnesl něco na památku z tábora. Každý Mladý biolog od nás
tedy obdrží tričko s naším logem, medaili a certifikát o úspěšném absolvování.
Tento ročník se opět setkal s velkým zájmem veřejnosti a byli bychom schopni naplnit ještě
jednou tolik míst. Avšak toto by bylo pro
nás personálně nemožné a rádi bychom
ponechali nižší počet dětí, jelikož klademe
důraz na kvalitní předávání informací a od
dětí to obnáší pozornost, kterou získáme
právě pouze ve stanoveném množství
účastníků tzn. do 20 dětí.
V této aktivitě bychom i nadále rádi
pokračovali, jelikož právě vzdělávaní dětí
v našem oboru nás těší a baví. Je však
pravdou, že jsou tyto aktivity časově a
personálně náročné.
Zoologická zahrada Na Hrádečku
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Skupinové návštěvy ZOO
V tomto roce nás navštívilo přes 40 škol a školek převážně z Jihočeského kraje. Některé školy
využily dotací pro vzdělávací programy a následně pak našich služeb vzdělávání. Pro děti byl
připraven 4hodinový vzdělávací program v areálu zoo. S dětmi hrajeme různé naučné hry.
Největším zážitkem je možnost sáhnout si a potěžkat třeba pštrosí vejce nebo si zblízka
prohlédnout dikobrazí osten. Všechny příchozí školy a školky využily našich komentovaných
prohlídek a aktivně jsme se jim věnovali po celou dobu jejich návštěvy. Mezi další skupinové
návštěvníky patřily i děti z letních táborů, které jsme u nás přivítali ve 13 různých turnusech
táborů z okolí Jindřichohradecka. Všichni též využili komentovaných prohlídek. Nechyběli
ani dospělí návštěvníci např. z domova seniorů Jindřichův Hradec či tělesně postižení
návštěvníci v doprovodu asistentů.
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Škola hrou
I v letošním roce jsme realizovali vzdělávací program pro školy a školky mimo ZOO. Při této
akci přijíždíme za dětmi do jejich prostor. V čase 45 minut jim přinášíme informace o
zvířatech a jejich ochraně. Nově jsme si připravili i vědomostní kvíz či labyrint s velbloudem
Leopoldem. Nejedná se jen o strohé mluvení, ale do „terénu“ bereme i různé pracovní
„podklady“ jako např. – 4 druhy krmného
hmyzu, suchozemskou želvu, agamu vousatou,
pštrosí vejce originální váhy, pštrosí pera,
dikobrazí ostny a další jiné předměty, které
většina dětí nikdy neviděla a nedržela v rukách.
S agamou zároveň předvádíme i krmení, které
sklidí vždy velký úspěch. Do terénu bereme
pouze omezený počet zvířat. Raději vždy
vyzveme posluchače, aby se na zvířata přijeli
podívat osobně k nám do zoo. Mimo návštěv ve
školách a školkách, jsme v letošním roce
pořádali i vzdělávací akci „Škola hrou“ i
Přednášky pro děti v knihovně v
v městské knihovně Jindřichova Hradce, kde se
J.Hradci a v MŠ České Budějovice
vystřídalo několik tříd základních škol
z Jindřichova Hradce.

Minimalizace využívání plastů v občerstvení
Jelikož nám není lhostejná zhoršující se situace životního
prostředí i právě vlivem velké produkce odpadů, rozhodli
jsme se zavést vratné plastové kelímky. Tímto krokem
jsme se připojili k většině zoologických zahrad, které již
kelímky využívají. Poměrně velké procento návštěvníků
si kelímek odneslo jako suvenýr domů. Díky kelímkům
jsme mohli zrušit prodej balených vod a zaměřit se na
rozlévané nápoje.
Abychom ještě povýšili minimalizaci plastů, spojili jsme
se s firmou We-straw, která vyrábí slaměná brčka.
Mnoho návštěvníků si též rádo odnáší s sebou i kávu.
Z tohoto důvodu jsme zavedli i vratné kávové hrnečky
GoCup. Hrnečky mají výhodu, že je lze vrátit
v jakémkoliv zařízení, kde tyto hrnečky též nabízí.
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ZOO Na Hrádečku ve fotografiích

Gueréza angolská (Colobus angolensis)

Vlk eurasijský (Canis lupus lupus)
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Rys kanadský (Lynx canadensis)

Hyena skvrnitá (Crocuta crocuta)
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Lemur kata (Lemur catta)

Pralesička Vanzoliniova (Ranitomeya vanzolinii)

Kosman zakrslý (Cebuella pygmaea)
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Nestor kea (Nestor notabilis)

Pralesnička azurová (Dendrobates
tinctorius azureus)

Nosál červený (Nasua nasua)
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Lemur rudočelý (Eulemur rufifrons)

Kočka rybářská (Prionailurus viverrinus)

Lev pustinný (Panthera leo)
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Poděkování
Poděkování patří obci Horní Pěna, která poskytla kulturní dům ke stravování dětí na
příměstských táborech, dále stan a sezení pro pořádané akce.
Mateřské škole Horní Pěna, která dětem obědy připravovala a dovážela.
Ani obec Dolní Pěna nesmí zůstat v zapomnění, jelikož do zoo opakovaně darovala kmeny
vzrostlých stromů, které byly využity do výběhů a voliér.
Poděkování nesmí chybět ani adoptivním rodičům, jejichž počty stoupají.
Firmy, se kterými zoo spolupracuje a poskytují buď dary či finanční zvýhodnění při nákupu:
- Albert, Zahradní centrum Jindřichův Hradec, Izomat JH – stavební materiály, Vista JH –
klempířské prvky, Dastax – tvorba grafiky, úprava webu, tisk, Prima zmrzlina
I v roce 2019 jsme obdrželi od ministerstva životního prostředí příspěvek zoologickým
zahradám. Konkrétně naše žádost směřovala pro příspěvek na krmení ohrožených druhů
zvířat. Příspěvek 189 521,- Kč byl plně vyčerpán. Nesmírně si vážíme podpory MŽP.
Návštěvníci a fanoušci jsou naší nedílnou součástí a stále častěji dávají najevo, že naši práci
oceňují a během sezony se k nám opakovaně vracejí. Vzrůstající návštěvnost nás ještě víc
motivuje k další práci.
Skvělou spolupráci jsme navázali s majiteli okolních parcel, které sečeme a díky tomu jsme
polovinu roku zabezpečeni čerstvou zelenou pící. Stejně tak jsme započali spolupráci
s obyvateli Jindřichohradecka na odvozu ořezaných větví na okus pro zvířata. Pro větve si
osobně jezdíme.
Neopomenutelní jsou zaměstnanci a brigádníci, na kterých stojí chod ZOO. Nebylo
jednoduché vytvořit stabilní a schopný tým a jsme vděčni, že jsme již v tuto chvíli obklopeni
právě takovými zaměstnanci, kteří svou práci vykonávají rádi a dobře.

Jeden z darovaných kmenů od obce
Dolní Pěna
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Vánoční posezení se zaměstnanci a
brigádníky
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Zleva (Diana Grábnerová. Jan Doněk. Tomáš Albrecht, Lukáš Kukačka, Tomáš Slabý,
Renata Charousková, Lucie Hrdličková), dole zleva (Romana Albrechtová, Eliška Dušková)
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