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Úvodní SLovo ŘediteLkY
Rok 2020 nám přinesl nečekané událos�, které otřásly nejen zoo světem. Koronavirus nám připravil nové životní výzvy, co všechno
jsme schopni vydržet a ustát. Měsíc duben je pro mě nezapomenutelným, jelikož takové pocity bezmoci a stresové okamžiky jsem upřímně ve svém životě ještě nezažila. Světlo na konci tunelu bylo v nedohlednu a ﬁnance na zabezpečení zoo se prudce ztenčovaly. Vzhledem
k neustálému rozvoji zoo, nebylo v minulos� prostoru na vytvoření „ﬁnančního polštáře“. Pandemie nás ponaučila. Toto složité období
jsme překonali hlavně díky velké podpoře veřejnos�. I to vedlo k tomu, abychom v září 2020 uspořádali shledání „PŘÁTEL ZOO“, tedy
osob, které podporují dlouhodobě i krátkodobě naše ak�vity a podrželi nás v této nelehké době. Rádi bychom, aby se taková setkání stala
každoročním pravidlem. Nutno zmínit, že i náš kraj nezapomněl a napomohl v roce 2020 všem 4 zoo v kraji a to částkou 100 000,- Kč.
Snažili jsme se v období, kdy byla zoo pro návštěvníky uzavřena, alespoň přiblížit dění za pomoci YouTube kanálu, kam jsme nahrávali
videa. Při znovuotevření pro nás bylo nejsložitější zajištění předprodeje vstupenek, kdy jsme neměli k dispozici systém, který by něco
takového umožňoval. Nápomocna byla graﬁcká společnost, se kterou dlouhodobě spolupracujeme a prodej vstupenek pohotově umožnila přes jejich eshop. Byla to sice trochu krkolomná akce, nicméně nám umožnila otevřít zoo veřejnos� ihned. V mezičase jsme nechali
vytvořit vlastní systém na předprodej vstupenek s obavou, zda v budoucnu nebude opět třeba (vláda si na toto nařízení již nevzpomněla
ani v průběhu roku 2021, kdy nás pandemie v několika vlnách ještě trápila).
Rok 2020 nebyl jen o pandemii. Přinesl nám mnoho rados� z nových mláďat, z nových zoo přátelství, nových druhů zvířat, nových projektů a staveb. Za zmínku dozajista stojí započe� výstavby nového vstupu do zoo - pokladny, suvenýrů a toalet. Od této budovy očekáváme
nejen lepší komfort pro návštěvníky a personál, ale též navýšení prodeje tzn. možnost se dál rozvíjet a budovat. Nově jsme vybudovali
expozici pro kapybary a pro nestory kea. Dlouhodobě plánovaný projekt výstavby jezera byl zahájen na podzim 2020 a výsledek změnil
prostor nedaleko občerstvení k nepoznání. Jedno ze dvou ramen umělého potoka protéká i dlouho připravovanými expozicemi pro vodní
želvy.
I v letošním roce jsme podpořili jeden z projektů na ochranu zvířat volně žijících a to 1,- Kč z každé vstupenky a navíc se nám podařilo
získat podporu i od dodavatele nanuků, který daruje další 1,- Kč z každého prodaného nanuku. Tím letošním vybraným projektem byl
The Kukang Rescue Program, který jsme ﬁnančně podpořili více než 120 000,- Kč z našich ak�vit. V podpoře projektů hodláme pokračovat
i nadále a tato spolupráce nás těší.
Do našeho týmu jsme přivítali dva nové kolegy ze Zoo Tábor Ing. Miroslavu Strašilovou
a Jakuba Steinbacha. Z pozice brigádníka přešla na hlavní pracovní poměr Irena Buštová, která
byla roky pomocnou sílou ve „zvířecí kuchyni“ a napomáhala ošetřovatelkám s potřebnými
činnostmi. Nyní Vás přivítá z nové pokladny zoo. Za posílení týmu těmito lidmi jsem vděčna, jelikož svou práci dělají dobře stejně tak, jako jejich kolegové. A když zmiňuji zaměstnance, tak je nutné uvést pro mě velice důležitou informaci, že v období pandemie jsme
nemuseli propouštět! Jsem na to pyšná, jelikož těžce bych se s kýmkoliv z našeho týmu
loučila a hlavně by takový krok vedl ke zhoršení péče o areál i zvířata.
Po letech jsem se obklopila skvělými lidmi, kteří svou práci dělají srdcem a podílejí
se na neustálém rozvoji zoo. Ať jde o zaměstnance, kolegy z jiných zoo, ﬁrmy se kterými
spolupracujeme či přátele, kteří pomáhají, když je třeba – Ti všichni posouvají naši zoo
kupředu a za to jim patří velké DÍKY!
Bc. Romana Albrecht Lišková, ředitelka zoologické zahrady Na Hrádečku
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orGanizační StrUktUra
Zřizovatel: ZOO JH s.r.o.
Zakladatelé: Bc. Romana Albrecht Lišková a MUDr. Tomáš Albrecht
Horní Pěna 51, 378 31 Horní Pěna
IČ: 06701434; DIČ: CZ06701434
Udělení licence zoologické zahrady: listopad 2016 a leden 2020 (přechod pod ZOO JH s.r.o.)
Email: zoonahradecku@seznam.cz; Web: www.zoonahradecku.cz; 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 obor biologie a ochrana zájmových organismů
Kontakt: romanaliskova@seznam.cz

zaMĚStnanci
Bc. Romana Albrecht Lišková – ředitelka, kurátorka, PR a marketing, administrativa a lektorka
MUDr. Tomáš Albrecht – kurátor plazů
Renata Charousková – chovatelka na úseku obojživelníků, primátů a šelem
Simona Zámečníková – chovatelka na rodičovské dovolené (občasná výpomoc)
Ing. Lucie Hrdličková – chovatelka na úseku primátů, ptáků a šelem
Ing. Miroslava Strašilová – chovatelka na úseku primátů, ptáků a šelem
Jan Doněk – chovatel na úseku plazů a obojživelníků
Diana Grábnerová – chovatelka na úseku kopytníků, běžců, vačnatců a velkých hlodavců
(ke konci roku ukončení pracovního poměru z důvodu stěhování a přechodu do Zoo Chomutov).
Jakub Steinbach – chovatel na úseku kopytníků, běžců, vačnatců a velkých hlodavců
Irena Buštová – pokladní (od roku 2018 na DPP a od roku 2020 na HPP)
Eliška Dušková – komunikace s veřejností, chovatelka a lektorka, dlouhodobě na DPP
Jana Jelínková – chovatelka, dlouhodobě na DPP
Lukáš Kukačka – vedoucí technického úseku
Tomáš Slabý – technický úsek
Vladimír Bartůšek – údržba areálu, dlouhodobě na DPP
Josef Tácha – údržba areálu, dlouhodobě na DPP
Eva Bednářová – pomocné práce, příprava krmení, dlouhodobě na DPP
V průběhu roku přijímáme dle potřeby i další brigádníky na DPP
na pozice pokladní, obsluha občerstvení a údržba areálu.
Veterinární lékař: od roku 2009 MVDr. Tomáš Pešina ( Vetpoint s.r.o.)
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hLavní činnoSti
Vystavování a chov zvířat
Výměna a prodej odchovaných zvířat
Spolupráce se zoologickými zahradami
Vzdělávání široké veřejnos�
Pořádání příměstských táborů
Umisťování výukových, informačních materiálů v areálu zoo
Pořádání akcí pro rodiny s dětmi
Pořádání ﬁremních akcí (teambuilding)
Propagační činnost
Prodej suvenýrů a občerstvení
Prodej zážitkových/vzdělávacích programů
Podpora záchranných projektů

V roce 2020 byla zoo otevřena pro veřejnost
od 27. 4. 2020 do 9. 10. 2020

vStUpné
Dospělí: 120,Dě�/studen�/ZTP: 70,Senioři: 60,-
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Dě� do 3 let ZDARMA
Parkování ZDARMA
Vstup pro psy ZDARMA
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SeznaM zvíŘat chovaných v roce 2020
ceLkeM chováno 209 drUhů zvíŘat
SAVCI (Mammalia)
Druh

Vědecký název

Počet

ŠELMY (Carnivora)
Surikata vlnkovaná

Suricata suricatta

6 (1,1,4)

Promyka červená

Galerella sanguinea

2 (1,1)

Mýval severní

Procyon lotor

3 (1,2)

Nosál červený

Nasua nasua

2 (1,1)

Psík mývalovitý

Nyctereutes procyonoides

4 (1,3)

Vydra malá

Aonyx cinerea

2 (1,1)

Skunk pruhovaný

Mephitis mephitis

2 (1,1)

Lev pus�nný

Panthera leo

2 (2,0)

Puma americká

Puma concolor

2 (1,1)

Rys kanadský

Lynx canadensis

2 (1,1)

Kočka rybářská

Prionailurus viverrinus

3 (1,1,1)

Hyena skvrnitá

Crocuta crocuta

4 (1,1,2)

Vlk eurasijský

Canis lupus lupus

3 (0,3)

PRIMÁTI (Primates)
Kosman bělovousý

Callithrix jacchus

5 (1,1,3)

Kosman běločelý

Callithrix geoﬀroyi

2 (1,1)

Kosman zakrslý

Cebuella pygmaea

3 (1,1,1)

Tamarín žlutoruký

Saguinus midas

6 (1,1,4)

Tamarín bělohubý

Saguinus labiatus

6 (2,2,2)

Tamarín pinčí

Saguinus oedipus

5 (2,2,1)

Kosman stříbřitý

Mico argentatus

4 (1,1,2)

Lemur kata

Lemur catta

3 (1,2)
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SAVCI (Mammalia)
Druh

Vědecký název

Počet

PRIMÁTI (Primates)
Lemur rudočelý

Eulemur ruﬁfrons

2 (1,1)

Gueréza angolská

Colobus angolensis

3 (1,2)

Makak kápový

Macaca radiata

2 (2,0)

Kotul veverovitý

Saimiri sciureus

3 (1,2)

Lvíček zlatohlavý

Leontopithecus chrysomelas

2 (1,1)

SUDOKOPYTNÍCI (Artiodactyla)
Muntžak malý

Muntiacus reevesii

5 (1,2,2)

Velbloud dvouhrbý

Camelus bactrianus

3 (1,2)

Skotský náhorní skot

Bos taurus

4 (2,2)

Lama krotká

Lama guanicoe f. glama

4 (1,2,1)

Ovce ouessantská

Ovis aries

10 (3,4,3)

Koza holandská zakrslá

Capra sp.

12 (3,4,5)

LICHOKOPYTNÍCI (Perissodactyla)
Osel domácí

Equus asinus f. domestica

4 (1,3)

Shetlandský pony

Equus caballus

3 (1,2)

HLODAVCI (Rodentia)
Morče domácí

Cavia aperea porcellus

Ad lib

Potkan laboratorní

Rattus norvegicus

Ad lib

Myš domácí

Mus musculus

Ad lib

Dikobraz obecný

Hystrix cristata

3 (1,1,1)

Mara stepní

Dolichotis patagonum

3 (1,1,1)

KLOKANOVITÍ (Macropodidae)
Klokan Benne�ův
CELKEM DRUHŮ SAVCŮ
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Macropus rufogriseus fruticus

2 (1,1)
40

PTÁCI (Aves)
Druh

Vědecký název

Počet

SOVY (Strigiforme)
Sova pálená

Tyto alba

2 (0,2)

Sovice sněžní

Bubo scandiacus

2 (1,1)

HRABAVÍ (Galliformes)
Páv korunkatý

Pavo cristatus

4 (4,0)

Perlička domácí

Numida meleagris f. domestica

3 (1,2)

Krocan divoký

Meleagris gallopavo

2 (1,1)

PĚVCI (Passeriformes)
Krkavec velký

Corvus corax

1,0

PŠTROSI (Struthioniformes)
Pštros dvouprstý

Struthio camelus

3 (1,2)

Emu hnědý

Dromaius novaehollandiae

3 (1,1,1)

Nandu pampový

Rhea americana

3 (1,2)

PRIMÁTI (Primates)
Papoušek horský

Polytelis anthopeplus

2 (1,1)

Žako velký

Psittacus erithacus

2 (1,1)

Žako liberijský

Psittacus erithacus

2 (0,2)

Kakadu naholící

Cacatua sanguinea

2 (1,1)

Ara zelenokřídlá

Ara chloroptera

4 (2,2)

Ara arakanga

Ara macao

4 (2,2)

Ara ararauna

Ara ararauna

2 (1,1)

Ara malý

Ara severus

2 (1,1)

Nestor kea

Nestor notabilis

4 (2,2)

CELKEM DRUHŮ PTÁKŮ
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18

PLAZI (Reptilia)
Druh

Vědecký název

Počet

ŽELVY (Testudines)
Kajmanka supí

Macrochelys temminckii

2 (0,0,2)

Kajmanka dravá

Chelydra serpentina

2 (1,1)

Želva pardálí

Geochelone pardalis pardalis

1,0

Želva pardálí

Geochelone pardalis babcocki

3 (1,2)

Želva barmská

Geochelona platynota

3 (0,0,3)

Želva uhlířská

Geochelone carbonaria

6 (0,0,6)

Želva pralesní

Geochelone denticulata

4 (0,0,4)

Želva ostruhatá

Centrochelys sulcata

2 (1,1)

Želva nádherná

Trachemys scripta ssp.

6 (2,4)

Želva skalní

Malacocherus tornieri

3 (0,0,3)

Želva

Kinixis spekii

4 (0,0,4)

Dlouhokrčka červenobřichá

Emydura subglobosa

2 (1,1)

Želva podlouhlá

Indotestudo elongata

4 (1,3)

Mauremys annamensis

Mauremys annamensis

3 (1,2)

Želva Nelsonova

Trachemys nelsoni

3 (0,0,3)

Matamata třásnitá

Chelus ﬁmbriatus

2 (0,0,2)

KROKODÝLI (Crocodylia)
Kajman trpasličí

Paleosuchus palpebrosus

4 (2,2)

Krokodýl čelnatý

Osteolaemus tetraspis

5 (1,1,3)

JEŠTĚŘI (Sauria)
Pagekon hrbolkohlavý

Rhacodactylus auriculatus

2 (1,1)

Pagekon obří

Rhacodactylus leachianus

3 (1,2)

Gekon obrovský

Gekko gecko

2 (0,0,2)

Pseudogeco smaragdinus

2 (1,1)
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PLAZI (Reptilia)
Druh

Vědecký název

Počet

JEŠTĚŘI (Sauria)
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Gekon panenský

Lepidodactylus lugubris

10 (0,10)

Gekončík noční

Eublepharis macularius

3 (1,2)

Pagekon řasnatý

Correlophus ciliatus

11 (3,2,6)

Varan stepní

Varanus exanthematicus

1,0

Varan Mertensonův

Varanus mertensi

0,1

-

Varanus glauerti

2 (0,0,2)

Felsuma Standingova

Phelsuma standingi

2 (1,1)

Felsuma madagaskarská

Phelsuma madagascariensis

4 (1,1,2)

Felsuma paví

Phelsuma quadriocellata

1 (0,1)

-

Phelsuma dubia

3 (1,2)

Felsuma klemmeri

Phelsuma klemmeri

6 (2,3,1)

Gekon žlutavý

Lygodactylus luteopicturatus

5 (1,4)

Scink tanimbarský

Tiliqua scincoides chimerae

3 (2,1)

Tilikva obrovská

Tiliqua gigas

2 (1,1)

Scink šalamounský

Corucia zebrata

2 (1,1)

Scink přilbový

Tribolonotus gracilis

2 (1,0,1)

Trnorep skalní

Uromastyx acanthinura

1 (0,1)

Anolis barakojský

Anolis baracoae

4 (2,2)

Anolis ry�řský

Anolis equestris

3 (1,2)

-

Anolis lucius

4 (2,2)

Anolis ferreus

4 (2,2)

Agama vousatá

Pogona vitticeps

2 (1,1)

Otocryp�s wiegmanni

Otocryptis wiegmanni

2 (2,0)

Chameleon jemenský

Chamaeleo calyptratus

20 (0,0,20)

Chameleolis vousatý

Chameleolis barbatus

3 (1,2)

Gastropholis prasina

Gastropholis prasina

3 (1,1,1)

Korovec mexický

Heloderma horridum

3 (1,2)

Leguán zelený

Iguana iguana

1 (0,0,1)

PLAZI (Reptilia)
Druh

Vědecký název

Počet

HADI (Serpentes)
Krajta královská

Python regius

3 (1,2)

Krajta pestrá

Python curtus curtus

3 (1,2)

Krajta malajská

Python brongersmai

2 (1,1)

Krajta bornejská

Python breitensteini

2 (1,1)

Krajta �morská

Malayopython timoriensis

2 (1,1)

Krajta angolská

Python anchietae

2 (1,1)

Krajta kobercová

Morelia spilota harrisoni

2 (1,1)

Krajta diamantová

Morelia spilota metcalfei

2 (1,1)

Krajta kobercová

Morelia spilota spilota

3 (1,2)

Krajta diamantová

Morelia spilota cheynei

1 (0,0,1)

Krajta Bredliova

Morelia bredli

4 (2,2)

-

Candoia paulsoni tasmai

2 (1,1)

Krajta skvrnitá

Antaresia childreni

5 (1,4)

Krajta skvrnitá

Antaresia maculosa

3 (1,2)

Krajta skvrnitá

Antaresia stimsoni orientalis

2 (1,1)

Anakonda žlutá

Eunectes notaeus

1 (0,0,1)

Korálovka sedlatá

Lampropeltis triangulum

2 (0,0,2)

Korálovka kalifornská

Lampropeltis getula californiae

3 (0,0,3)

Užovka amurská

Elaphe schrenckii

1 (0,0,1)

Hroznýš madagaskarský

Acrantophis madagascariensis

4 (2,2)

Hroznýš Dumerilův

Acrantophis dumereli

2 (1,1)

Hroznýšek pestrý

Eryx colubrinus loveridgei

4 (2,2)

Hroznýšek pestrý

Eryx colubrinus rufescens

2 (1,1)

Hroznýšek východní

Eryx miliaris

4 (2,2)

Hroznýšek turecký

Eryx jaculus

4 (2,2)

Hroznýšek africký

Gongylophis muelleri

4 (2,2)

Hroznýšek tatarský

Eryx tataricus

4 (2,2)

Hroznýšek skvrnitý

Eryx conicus

2 (1,1)

Hroznýšek třípruhý

Lichanura trivirgata trivirgata

2 (1,1)

Hroznýšek třípruhý

Lichanura trivirgata roseofusca

1(1,0)
14

PLAZI (Reptilia)
Druh

Vědecký název

Počet

HADI (Serpentes)

15

Hroznýšek třípruhý

Lichanura trivirgata saslowi

2 (1,1)

Hroznýšek třípruhý

Lichanura trivirgata gracia

2 (1,1)

Hroznýšek třípruhý

Lichanura trivirgata roseofusca

1 (0,1)

Hroznýšek třípruhý

Lichanura trivirgata saslowi

2 (1,1)

Psohlavec orinocký

Corallus hortulanus

5 (2,3)

Psohlavec hnědý

Corallus ruchsenbergerii

1 (1,0)

Psohlavec grenadský

Corallus grenadensis

1 (1,0)

Krajta ametystová

Simalia amethistina

5 (3,2)

Krajta

Simalia clastolepis

2 (1,1)

Krajta

Simalia nauta

1 (1,0)

Krajta vodní

Liasis mackloti mackloti

3 (1,2)

-

Liasis fuscus

1 (1,0)

Krajta olivová

Liasis olivaceus

4 (2,2)

Krajta ostrovní

Liasis savuensis

2 (1,1)

Krajta papuánská

Apodora papuana

2 (1,1)

Krajta černohlavá

Aspidites melanocephalus

2 (1,1)

Woma

Aspidites ramsayi

3 (1,2)

Krajta zakrslá

Bothrochilus boa

2 (2,0)

Krajta Alber�sova

Leiopython albertisii

3 (2,1)

Kandoja smrtonošovitá

Candoia aspera

2 (1,1)

Kandoja

Candoia bibroni australis

2 (0,2)

-

Candoia paulsoni paulsoni

4 (2,2)

Candoia paulsoni tasmai

2 (1,1)

Hroznýš královský

Boa constrictor constrictor

2 (1,1)

Hroznýš královský

Boa constrictor longicauda

1 (1,0)

Hroznýš psohlavý

Sanzinia madagascariensis

4 (0,0,4)

Hroznýš královský

Boa constrictor longicauda

1 (1,0)

Hroznýšovec kubánský

Chilabothrus angulifer

6 (3,3)

PLAZI (Reptilia)
Druh

Vědecký název

Počet

HADI (Serpentes)
Hroznýšovec portorický

Chilabothrus inornatus

5 (2,3)

Hroznýšovec bahamský

Chilabothrus striatus striatus

4 (2,2)

Hroznýšovec jamajský

Chilabothrus subﬂavus

3 (0,0,3)

Hroznýšovec duhový

Epicrates cenchria alvarezi

2 (1,1)

Hroznýšovec duhový

Epicrates cenchria crassus

1 (1,0)

Hroznýšovec duhový

Epicrates cenchria maurus

8 (3,5)

Hroznýšovec duhový

Epicrates cenchria cenchria

2 (1,1)

Hroznýšovec duhový

Epicrates cenchria gaigei

3 (1,2)

Hroznýš psohlavý

Sanzinia madagascariensis

4 (2,2)

Anakonda žlutá

Eunectes notaeus

2 (0,0,2)

Pahroznýšek skvrnitý

Tropidophis melanurus

1 (0,0,1)

Užovka červená

Pantherophis guttatus

2 (1,1)

Užovka černá

Pantherophis obsoletus quadrivittatus

3 (1,2)

Užovka prériová

Pantherophis emoryi

3 (0,0,3)

-

Pantherophis vulpinus

1 (0,0,1)

Užovka tenkoocasá

Orthriophis taeniurus taeniurus

1 (0,0,1)

Užovka tenkoocasá

Orthriophis taeniurus grabowskyi

2 (1,1)

Užovka tenkoocasá

Orthriophis taeniurus ridleyi

3 (0,0,3)

Užovka dvojskvrnná

Elaphe bimaculata

1 (1,0)

Užovka amurská

Elaphe schrenckii

2 (1,1)

Užovka japonská

Elaphe climacophora

3 (0,0,3)

Užovka býčí

Pituophis catenifer sayi

3 (0,0,2)

Užovka ozdobná

Oreocryptophis porphyraceus coxi

1 (0,0,1)

Užovka nosatá

Rhynchophis boulengeri

2 (0,0,2)

-

Rhadinophis frenatum

2 (0,0,2)

Rhadinophis prasinum

2 (1,1)

Užovka růžkatá

Philodryas baroni

2 (1,1)

CELKEM DRUHŮ PLAZŮ
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OBOJŽIVELNÍCI (Amphibia)
Druh

Vědecký název

Počet

ŽÁBY (Anura)
Ropucha obrovská

Bufo marinus

2 (1,1)

Drsnokožka kornatá

Theloderma corticale

5 (2,3)

Rosnice siná

Litoria caerulea

5 (1,4)

Pralesnička harlekýn

Dendrobates leucomelas

5 (2,2,1)

Pralesnička ba�ková

Dendrobates auratus

14 (1,2,11)

Pralesnička azurová

Dendrobates tinctorius azureus

13 (2,3,8)

Pralesnička barvířská

Dendrobates tinctorius

8 (1,3,4)

Pralesnička drobná

Oophaga pumilio

4 (1,3)

Pralesnička Anthonyova

Epipedobates anthonyi

11 (2,4,5)

Pralesnička pruhovaná

Phyllobates vittatus

6 (1,3,2)

Pralesniška benedikta

Ranitomeya benedicta

5 (1,4)

Pralesnička Vanzoliniova

Ranitomeya vanzolini

5 (2,3)

Pralesnička klamavá

Ranitomeya imitator varadero

4 (1,3)

Pralesnička ba�ková

Dendrobates auratus „Ancon hill“

4 (1,3)

CELKEM DRUHŮ OBOJŽIVELNÍKŮ
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14

MLáĎata narozena v roce 2020
Druh

Vědecký název

Počet

Hroznýš madagaskarský

Acranthopis madagascariensis

4.1

Pagekon řasnatý

Correlophus clliatus

0.0.3

Felsuma Standingova

Phelsuma standingi

0.0.1

Felsuma madagaskarská

Phelsuma madagascariensis

0.0.2

Felsuma Klemmerova

Phelsuma klemmeri

0.0.6

Chameleon jemenský

Chamaeleo calyptratus

0.0.54

Chameleolis vousatý

Anolis barbatus

0.0.2

Krokodýl čelnatý

Osteolaemus tetraspis

0.0.2

Kosman běločelý

Callithrix geoﬀroyi

0.0.2

Lama krotká

Lama glama

1.1

Holandská zakrslá koza

Capra aegagrus hircus

2.2

Kosman zakrslý

Cebuella pygmaea

0.0.2

Klokan Bennetův

Macropus rufogriseus fruticus

1.0

Ovce ouessantská

Ovis aries

2.2

Dikobraz obecný

Hystrix cristata

1.0

Mara stepní

Dolichotis patagonum

0.1

Emu hnědý

Dromaius novaehollandie

5.1

Shetlandský pony

Equus caballus

1.0

Muntžak malý

Muntiacus reevesi

1.1

Tamarín bělohubý

Saguinus labiatus

2.0

Kosman stříbřitý

Mico argentatus

0.0.3

Kočka rybářská

Prionailurus viverrinus

0.1

Tamarín žlutoruký

Saguinus midas

0.0.2

Pralesnička ba�ková

Dendrobates auratus

0.0.40

Pralesnička harlekýn

Dendrobates leucomelas

0.0.10

Pralesnička azurová

Dendrobates tinctorius azureus

0.0.12

Pralesnička pruhovaná

Phyllobates vittatus

0.0.10

Pralesnička Anthonyova

Epipedobates anthonyi

0.0.20
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dĚní v zoo očiMa zaMĚStnanců
období covidové, aneb zahnat nUdU
V době covidu, kdy jsme museli být bohužel z důvodu nařízení vlády zavřeni,
jsem pomáhala se vším, co bylo potřeba. Vyzkoušela jsem si mnoho různých prací a nasbírala tak i nové zkušenos�. Náplň mé práce byla od každodenních nezbytných
činnos� až po tvorbu zábavy pro zvířata. K ru�nním pracím patřil úklid, krájení a servírování zeleniny a ovoce pro zvířata a celková pomoc se vším, co bylo aktuálně potřeba. Zážitkem a užitečnou zkušenos� pro mě bylo, když jsem pomáhala ošetřovatelkám krmit například surikaty, skunky nebo papoušky. Jelikož byla zoo dlouhou dobu
uzavřena a na zvířatech bylo vidět, že se nudí a chybí jim kontakt, na který jsou
s lidmi zvyklí, vymysleli jsme si pro ně takové zpestření všedních dnů. Vyráběli jsme jim
různé prolézačky a hračky například z ruliček od toaletního papíru, krabiček a obalů,
aby se měla čím zabavit a doba bez návštěvníků jim tak utekla rychleji. Tuto nelehkou
dobu jsme překonali a teď už jen doufám, že budeme moct denně bez přerušení vítat
návštěvníky v naší zoo.
Irena Buštová

ShrnUtí nĚkoLika UdáLoStí za rok 2020
odchov kočkY rYbáŘSké

Ing. Lucie Hrdličková

Naše 11letá samice je opravdu zasloužilou matkou. Od roku 2017 do roku 2020 porodila celkem 14 mláďat v 7 vrzích.
Ze 14 narozených mláďat se jich podařilo odchovat celkem 10, to znamená 71 % úspěšnost odchovu. Úhyn mláďat byl částečně zaviněn
predací samcem.
V zázemí karanténní místnos� se narodilo celkem 8 koťat. Do nově zbudované expozice byl chovný pár přemístěn ze zázemí
v roce 2019. V tomto roce se narodila celkem 4 koťata. V porodní boudě ve venkovním výběhu se podařilo odchovat celkem 2 mláďata.
Za rok 2020 se narodila celkem 2 mláďata. První mládě porodila samice 29. 5. 2020 do venkovní porodní boudy. Mládě však uhynulo
již následující den a samice tak mohla opět rychle přijít do říje. Tentokrát se samici podařilo poprvé oddělit do vnitřní ubikace, kterou
lze předělit mobilní mříží na dvě poloviny. Obě ubikace jsou s venkovní expozicí propojeny koridorem. Kotě se narodilo 23. 8. 2020
a zkušená matka o něj vzorně pečovala. Asi 2 týdny nás do ubikace nepus�la. V tře�m týdnu, kdy mláďata otevírají oči a začínají zkoumat okolí, si mládě vynášela v zubech do venkovního koridoru. Kotě se podařilo poprvé zkontrolovat a vyfotografovat 24. 9. 2020.
Samička dál prospívala a 10. 12. 2020 proběhlo čipování a vakcinace. Za 9 dní již kotě putovalo do nového domova.
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neÚSpĚŠný odchov hYenY Skvrnité
U naší zkušené samice Shakiry se jednalo již o tře� vrh. Stejně jako předešlé porody, i tento probíhal bez komplikací. Nestandartní byl však bohužel příjem potravy samicí. Shakira již týden před očekávaným porodem odmítala potravu přijímat a stejně tak byl problema�cký i příjem potravy po porodu. 28. 11. 2020 se narodila dvě mláďata. Samice si je pečlivě hlídala, a tak je bylo možno zvážit až
9 dní po porodu. Při kontrole bylo vidět, že je jedno z mláďat viditelně slabší. Obě mláďata měla také problém s tře�m víčkem, a proto musely
být oči vykapávány. Při vážení se ukázalo, že slabší mládě mělo hmotnost 830 g, kdežto to silnější 980 g. Ve srovnání s vrhem z roku 2018 (hmotnost 1,5 kg a 1,7 kg, 4 dny po porodu), měla tato mláďata značnou podváhu. To dávala najevo také nespokojeným kňučením, přesto že se obě
snažila sát. Samice 11 dnů po porodu silnější mládě usmr�la. Následující den bylo možno zvážit slabší mládě, které však přibralo pouhých 20 g
od posledního vážení. Další den bohužel samice usmr�la i toto mládě. Zanedlouho již samice začala potravu přijímat normálně. V důsledku nízké
tělesné hmotnos� mláďat a nechutenství samice se proto domníváme, že neměla dostatek mateřského mléka.

WebináŘ
Dne 24. 11. a 3. 12. 2020 jsem se účastnila webináře, který pořádala s přispěním ministerstva životního
prostředí ParaZoo Vlašim a to na téma „Jak komunikovat se zvířaty i lidmi“. První část se týkala úvodu do
tréninku pozi�vním posilováním a enrichmentu (obohacení a zpestření života živočichů v lidské péči).
Druhá část pokračovala prací se stresem a nácvikem ošetření chovaných zvířat s využi�m již zmíněné
metodiky. Poslední část byla zaměřena na komunikaci s veřejnos�. Webinář byl velmi inspirující a
dozajista informace zde získané budu prak�kovat i u nás za pomoci kolegů.

enrichMent
V letošním roce byl prak�kován hlavně potravní a senzorický enrichment u několika druhů.

ŠeLMY
U šelem se osvědčil pachový enrichment, na který zvláště dobře reagují lvi. Mezi jejich oblíbené koření patří bazalka, skořice, levandule, šanta kočičí nebo mletá káva. Koření používáme
také ve spojení s velbloudí, lamí nebo ovčí srs�.
Skořice voní také pumám americkým nebo rysům kanadským. Využity byly také proutěné koule, které se posypaly kořením nebo se naplnily masem a vlnou, stejně jako papírové role. Nainstalovány byly také škrabací kartáče,
na které lze koření též aplikovat. Využili jsme také hasičské hadice nebo jutové pytle.
Každoročně využíváme také dýní a vánočních stromků.
U surikat a nosálů využíváme také dýně nebo melouny plněné oblíbenou potravou. U surikat dále
i různé krabice plněné hmyzem, široké papírové role, plnící míčky a podobně. Zakoupena
byla také kočičí koulodráha.
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primáti
U drápkatých opiček a kotulů se osvědčily závěsné košíky a různé hračky vyrobené z papíru a lan. Náš kolega Honza Doněk také
vyrobil kmeny s vyvrtanými otvory, které lze plnit oblíbenou potravou opiček. U drápkatých opiček byla také vylepšena příprava
arabské gumy díky zkušenostem kolegů z plzeňské zoologické zahrady.
Vítaným sezónním zpestřením krmné dávky u makaků kápových a lemurů kata a rudočelých je okus.

papoušci
Papouškům je v sezóně dodáván dostatek okusu, případně ztrouchnivělého dřeva na rozklování. Na podzim také ocení dýně naplněné ovocem a zeleninou, v zimě vánoční stromky. Byly také zhotoveny kovové špízy na ovoce a zeleninu. Zvláště nestoři kea a kakadu
naholící jsou velcí destruktoři. Nestoři kea se vyžívají v přírodním materiálu (různé větvičky, trouch, mech, lis�, kokosové ořechy apod.).
V nové expozici byl také instalován řetěz, po kterém rádi šplhají, lze na něj zavěšovat špízy a dřevěné plnitelné kmeny. Ve staré expozici
jsme hojně využívali papírových krabic a rolí. Nestoři si však rádi nosí zbytky roztrhaných krabic do vody a v nové expozici jich nespočet
skončilo v jezírku, tudíž již tyto materiály nepoužíváme.
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„Šípové ŽábY“ barevnoU ozdoboU zoo
V sekci šípových žab, neboli pralesniček, oboha�ly tento rok náš chov
Dendrobates auratus “Ancon Hill“, Dendrobates tinctorius “Tumucumaque“
a v neposlední řadě Phyllobates terribilis neboli pralesnička strašná, která je
ve volné přírodě nejjedovatějším a zároveň nejinteligentnějším druhem žab,
jež dokáže po několika týdnech v zaje� rozpoznat své lidské opatrovníky.
Naše žabky dostavají rozmanitou potravu, která zahrnuje chvostostoky, jež jsou ideální potravou na rozkrmování mláďat, 2 druhy octomilek
(Drosophila), cvrččí prach a nově jsme začali dělat i násady zrnokazů. V
podstatě jsme se stali zcela soběstačnými v chovu hmyzu a jen pro zajímavost uvádím, že co se týče chovu octomilek, přešla jsem ze substrátu
Nekton-Drosophila na zcela jednoduchý, avšak naprosto fungující recept
na násady, skládající se pouze z ovesných vloček, droždí a pomerančového
džusu.
Rok 2020 byl u pralesniček poměrně plodný. Měli jsme spoustu úspěšných odchovů u Dendrobates leucomelas, Dendrobates tinctorius “Azureus“,
Dendrobates tinctorius “Graubeiner“, Phyllobates vittatus, Epipedobates anthonyi,
Dendrobates auratus Green a dokonce se našim starostlivým Oophaga pumilio podařilo
odchovat mládě, které po odebraní, bohužel, následně uhynulo. Tím se dostáváme jestě k jednomu úhynu, postupně jsme to�ž přišli o oba jedince Tumucumaque, což bylo s největší pravděpodobnos� dáno špatnou gene�kou.
Zde naštěs� letošní úhyny u šípových žab končí a všech stávajících 12 druhů krásně prospívá.
Co se týče celkové péče, kromě pravidelného rosení a krmení, 2x ročně provádíme větší údržbu, zahrnující důkladné umy� terárií,
prostříhání či obměnu rostlin a výměnu substrátu. V brzké době plánujeme též instalaci reverzní osmózy.
Je nutno zmínit, že chov i odchov se nám daří i díky odborným konzultacím s dlouholetým chovatelem a zaměstnancem pražské
zoo Janem Thumou.
Renata Charousková
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Můj pŘíchod do zoo na hrádečkU
Když jsem se na podzim v roce 2020 rozhodla, že opus�m svoje pracovní místo,
i zoologickou zahradu, ve které jsem byla zaměstnána několik let, bylo to těžké. Nejen,
že jsem se chystala opus�t práci, která mě bavila a dávala mi smysl, ale odchod
znamenal opus�t i zvířata, o která jsem se několik let starala jako o vlastní. Také
nově, těžce získané přátele a domov.
Situace však nepřála tomu, abych nadále zůstávala. Rozhodnu�
nakonec padlo na přelomu zimy. „Na konci roku prostě odejdu, ať to
stojí, co to stojí.“ Přece „tam“, ať je to kdekoliv, nemusím zůstat navždy
a můžu i nadále hledat TO místo. TO, kde bude moje práce opravdu
důležitá, kde bude dávat smysl nejen mně, ale i okolí.
Myslím, že mi tehdy někdo opravdu přál, protože mi byla
učiněna nabídka, které se nedalo říci ne. A tak jsem tady.
V Zoo Na Hrádečku. V zoo, která se stále posouvá kupředu,
kde návštěvníci často říkají: „Jo, tohle tu vloni nebylo.“ a nebo
„Rádi se k vám vracíme.“. Práce zde mi opravdu dává
skutečný smysl. Tady si zaměstnanců váží, protože
to není jen „pracovní síla“, ale rodina.
Od první chvíle žasnu, co všechno se dá
dělat úplně jinak. Jistě, nic není černobílé
a všude se dělají chyby, ale po předchozích
zkušenostech vidím, že vše se dá dělat jinak, třeba lépe, ale hlavně lidštěji, klidněji a bez křiku. Práce
v Zoo Na Hrádečku nejenže mi plní dětský sen, ale taky ukazuje,
co to znamená pracovat v tom často skloňovaném rodinném prostředí.
Uvědomuji si, jak jsem vlastně vděčná. Jsem tam, kde jsem chtěla být, dělám to, po čem jsem
vždycky toužila a i přesto, že strašně nerada vstávám, tak vstávat do této práce je mi potěšením.
Těšit se do práce to je výsada a já se těším, co se naučím nového a kde upotřebím to, co už jsem
se naučila a moc doufám, že to tak bude pokračovat ještě dlouho.
Ing. Miroslava Strašilová
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novinkY v technickéM zázeMí zoo
Na technickém úseku jsme obdrželi nový malotraktor s čelním nakladačem a vzhledem k budoucímu celoročnímu provozu zoo pro veřejnost, jsme se rozhodli i pro sypač
a sněhovou radlici. Již tento rok jsme vše skvěle vyzkoušeli, jelikož zima nám přinesla
několikrát i pořádnou vrstvu sněhu. Nejproblema�čtější je úsek příjezdové cesty
na parkoviště zoo a vzhledem k tomu, že je zoo částečně kopcovitého charakteru,
tak se zde sypač s radlicí nikdy neztra� ani na ostatních cestách. Naše Avie s hydraulickou rukou prošla servisní kontrolou, a jelikož to není již žádná „mladice“,
tak vyžadovala i pár oprav. Avii využíváme hlavně pro odvoz rostlinného odpadu či pro navážení stavebního materiálu včetně kmenů a větví pro expozice.
V tomto roce jsme vlastními silami vybudovali expozici pro kapybary včetně
zděného pavilonu. Kamenických prací se s úspěchem ujali 2 kameníci, se kterými zoo spolupracuje již 5. rokem. Pro rok 2021 chystáme s jejich pomocí též
výstavbu nové expozice pro mary stepní, jelikož stávající je historická a rádi bychom právě takové stavby vyměnili za modernější. Nesmím opomenout výstavbu nového vstupu do zoo, kde jsme strávili nemálo času a nechali nemálo energie.
Výsledek však stojí za to! Tato výstavba byla složitější v tom, že od hlavní budovy
jsme museli nově pokládat 300 m vodovodního potrubí, silnější kabeláž a jelikož není
v blízkos� čis�čka, tak i potrubí pro přečerpávací jímku. Vše se podařilo. Rela�vně nově
vyštěrkovaná cesta v zoo vypadala otřesně, nicméně po terénních úpravách by nyní ani
nikdo nepoznal, že k takovému razantnímu zásahu došlo.
V roce 2020 se nám podařilo vybudovat i nový velký chladící a mrazící box. Ty nám umožní vytvoření větších zásob a již nebudeme bojovat s místem tak, jako v minulos�. Nově byl dovezen materiál na výstavbu
dílny pro technický úsek a pro lepší pohodlí zaměstnanců jsme vlastními silami zrekonstruovali místnost bývalé dílny, ze které vzniklo moderní zázemí pro zaměstnance vč. nové koupelny, šatních skříní či
kuchyně.
Dlouhodobě připravovaná expozice pro papoušky ara
bude snad již dokončena v průběhu roku 2021 a ak�vně budeme pracovat na tom, aby se expozice podařila.
Lukáš Kukačka

29

prvoodchov krokodýLů
V průběhu roku 2020 jsme přecházeli na novou kaši pro plazy. Těmito kašemi zpestřujeme 2x týdně jídelníček ještěrům, kteří i v přírodě vyhledávají sladké ovoce, které s oblibou olizují. Jedná se nejčastěji o druhy felzum, gekonů
a pagekonů. Po přivykacím období si zvířata na novou kaši zvykla a nyní jí
přijímají bez problémů. Za zmínku stojí i nová líheň, ve které se podařil
první odchov krokodýlů čelnatých v naší zoo. 6. 9.2020 nakladla samice
svojí první snůšku. Bohužel k tomu nevyužila připravené kladiště, ale výhřevnou polici nad vodní nádrží a vejce se skutálela do vody. Některá se při pádu rozbila. Z vody jich bylo nakonec vyndáno 7,
která vypadaly na první pohled v pořádku. Podle skořápek
jsme usoudili, že původně jich bylo pravděpodobně 11.
Vejce jsme umístnili do líhně nastavené na 32°C. Během inkubace některá vejce podlehla zkáze a nakonec zůstala pouze tři. Po 86 dnech se 29. 11. dopoledne začalo z líhně ozývat „kvákání“. V průběhu dne
se vylíhli první dva malí krokodýlové bez jakýchkoliv
komplikací. Tře�mu se ale stále nedařilo vymanit ze
skořápky. Večer se usoudilo, že je třeba mu pomoct.
Hrozilo to�ž, že svůj první velký boj nezvládne a uhyne. Vše nakonec dopadlo dobře, ale za sourozenci
stále značně zaostává. Nejznatelnější je to na rychlos�
růstu. Nyní jsou starší dva téměř jednou tak velcí a to byl
důvod k separaci. Čerstvě vylíhlé krokodýly jsme umístnili
do mělké vodní nádrže se souší, kde jsme za pomoci topné
fólie a výhřevné žárovky udržovali teplotu zhruba 31°C. Postupem
času jsme teplotu podle potřeb snižovali a nyní ji udržujeme na zhruba 28°C. Jako první potravu
jsme předkládali cvrčky, později sladkovodní rybičky a dnes už zvládají i myší a potkaní holátka.
Pokus o odchov scinků šalamounských byl další zajímavou událos� roku 2020. Začátkem února
samice porodila své první mládě, které se však narodilo s neuzavřeným pupkem. I přes vyčištění a podvázání rány, mládě do druhého dne uhynulo.
V tomto roce jsme přišli i o největšího a návštěvníky asi nejoblíbenějšího hada ,,Albínu“ krajtu tmavou. Samice byla dlouhodobě
léčena pro vleklý zánět dýchacích cest a nereagovala ani na opakovanou léčbu an�bio�ky.
Za značný úspěch však považujeme odchov pě� mláďat hroznýše madagaskarského. Z běžnějších druhů se nám pak dařily odchovy
u felzum madagaskarských, felsum Klemmerových, pagekonů řasnatých nebo třeba chameleonů jemenských. Nakladena byla vejce
u želvy podlouhlé a želvy pardalí, kdy vlivem poruchy inkubátoru došlo ke znehodnocení vajec.
Jan Doněk
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ze Života pLazů U náS v zoo

MUDr. Tomáš Albrecht

Jedním ze stěžejních úkolů v rozvoji zoo je příprava a budování teraris�cké expozice. Chov plazů, obojživelníků i bezobratlých byl jedním z prvotních oblas�
našeho zájmu od vzniku zoo. V roce 2020 byla významně rozšířena kolekce
především hadů. Jelikož jsme proza�m omezeni prostory pro expozici, je
většina druhů umístěna v zázemí. V současné době má Zoo Na Hrádečku v chovu druhově nejrozsáhlejší kolekci, především hroznýšů a krajt.
Po úspěšném odchovu hroznýše madagaskarského (Acrantophis
madagascariensis) došlo k úspěšné snůšce u krajty skvrnité (Antaresia
childreni). Vinou selhání inkubátoru došlo k odumření zárodků. Většina
hadů jsou juvenilní a jejich reprodukce je otázkou dalších let.
Snažíme se chovat druhy v přírodních formách, je-li to možné i původem z ověřených lokalit. Podařilo se získat několik druhů krajt zařazovaných do komplexu Ame�s�na v několika lokalitních formách. Uveďme
Simalia clastolepis, Simalia nauta, Simalia amethistina ve 3 ostrovních formách. Taxon Liasis chováme v zastoupení všech popisovaných druhů - Liasis
fuscus, Liasis mackloti, Liasis olivaceus, Liasis savuensis. K dalším zajímavým
druhům v našem chovu patří Apodora papuana, Bothrochilus boa,
Leiopython albertisii. Ne často v chovech zastoupené drobné krajty
chováme v druzích Antaresia childreni, Antaresia maculosa a Antaresia
stimsoni orientalis. Aspidites melanocephalus a Aspidites ramsayi patří také
k zajímavým druhům v naší péči. Rodinu krajt „pestrých“ máme dnes ve třech platných
druzích - Python curtus, Python brongersmai a Python breitensteini. Skupina krajt kobercových
- Morelia spilota spilota, Morelia spilota cheynei, Morelia spilota metcalfei, Morelia spilota harrisoni.
Další zajímavou australskou krajtou v našich teráriích je Morelia bredli. K větším druhům patří Malayopython timoriensis.
Velmi zajimavé jsou Candoia paulsoni paulsoni, Candoia paulsoni tasme a Candoia bibroni australis.
Z námi chovaných hroznýšovitých hadů stojí za zmínku „hroznýši duhoví „v několika druzích a poddruzích - Epicrates cenchria cenchria, Epicrates cenchria gaigei, Epicrates alvarezi, Epicrates crassus a Epicrates maurus. Z Karibské oblas� chováme zajímavé druhy
Chilabothrus angulifer, Chilabothrus inornatus, Chilabothrus striatus, Chilabothrus subﬂavus a Tropidophis melanurus. V F1 generaci
chováme Boa constrictor constrictor Surinam lok a Boa constrictor longicauda.
Psohlavci jsou u nás zastoupeni 3 druhy: Corallus hortulanus, Corallus ruschenbergerii a Corallus grenadensis. Chováme také
všechny zástupce hroznýšovitých hadů žijících na Madagaskaru - Sanzinia madagascariensis / Volontany /, Acrantophis madagascariensis a Acrantophis dumerili.
Afriku zastupují dva druhy krajt Python regius a Python anchietae.
Jen pro návštěvníky způsobem života méně zajímavé zástupce hroznýšků : Eryx miliaris, Eryx jaculus, Eryx turcicus, Eryx tataricus,
Eryx colubrinus. Podle novější nomenklatury označení Eryx nahrazen gongylophis. Velmi zajimavým druhem je Gongylophis muelleri,
jediný hroznýšovitý had kladoucí vejce.
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Také užovkovi� mají u nás zastoupeni. Pantherophis guttatus čisté
formě, Pantherophis obsoletus quadrivittatus, Pantherophis emoryi,
Pantherophis vulpinus, Elaphe bimaculata, Elaphe schrenckii, Elaphe
climacophora, Lampropeltis getula californiae, Lampropeltis triangulum
campbelli, Pituophis catenifer sayi a Oreocryptophis porphyraceus coxi.
U užovky japonské chováme několik čistých poddruhů: Orthriophis
taeniurus taeniurus, Orthriophis taeniurus grabowskyi a Orthriophis
taeniurus ridleyi.
Zajimavé druhy čekajicí umístění do expozice - Rhynchophis boulengeri,
Rhadinophis frenatum, Rhadinophis prasinum, Philodryas baroni.
Suchozemské želvy jsou u nás zastoupeny Indotestudo elongata,
Malacochersus tornieri, Geochelone pardalis babcocki, Geochelone
pardalis pardalis, Geochelona platynota, Kinixis spekii, Geochelone
carbonaria, Geochelone denticulata.
Vodní želvy: Chelus ﬁmbriatus, Chelydra serpentina, Macrochelys
temminckii, Emydura subglobosa, Trachemys scripta.
Ještěři jsou v teráriu zastoupeni gekony - Gekko gecko, Rhacodactylus
leachianus, Rhacodactylus ciliatus, Psoudogeco smaragdinus, Lepidodactylus lugubris, a pak denní gekony: Phelsuma klemmeri, Phelsuma
standingi, Phelsuma quadriocellata, Phelsuma dubia, Phelsuma grandis,
Lygodactylus luteopicturatus.
Z anolisů u nás najdete Anolis equestris, Anolis baracoae, Anolis lucius,
Anolis ferreus, Chameleolis barbatus. Z dalších ještěrů našich terárií uveďme Tiliqua scincoides chimaerea, Tiliqua gigas, Corucia zebrata. Jediným
vážně jedovatým plazem je Heloderma suspectum cinctum. Chováme
skupinu 4 heloderm.
Varani - Varanus glauerti, Varanus exanthematicus, Varanus mertensi.
U Osteolaemus tetraspis se nám již podařil odchov a kajmany máme
zastoupeny skupinou Paleosuchus palpebrosus.
Pro naší jistě nemalou skupinu plazů plánujeme vybudovat rozsáhlejší expozici. Z prostorových důvodů musíme v současné době ukazovat
jen zlomek námi chovaných druhů.
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Samice guerézy Whitney v únoru 2021
FOTO: Eliška Dušková

Šance pro GUerézU

aneb začleňování nové samice guerézy angolské k chovnému páru
Vojtěch Smolík, Zoo Plzeň & Eliška Dušková, Zoo Na Hrádečku
Od července 2016, po úhynu chovného samce Samuela, se plzeňská skupina gueréz angolských skládala ze tří zvířat – staré samice Viki
(*1997, Dvůr Králové) a jejích dvou dcer Gypsy (*2011, Plzeň) a Whitney (*2012, Plzeň). V lednu 2017 se nejmladší ze samic narodilo mládě
– samec Démon – coby pohrobek po uhynulém samci. Toto mládě se
sice podařilo zdárně odchovat, nicméně s absencí chovného samce přicházel další reprodukční potenciál obou mladých samic vniveč. Proto byl
k naší čtveřici v dubnu 2018 dovezen osmiletý samec Vuk (*2010, Dvůr
Králové) ze Serenge� Parku Hodenhagen. Spojení celé skupiny se neobešlo bez šarvátek. Nejvíce při nich tra�la nejmladší ze samic, matka malého
Démona, který byl v té době již značně samostatný. Samec si coby favoritku
zvolil starší ze sester a cílené útoky pro� mladé samici se stupňovaly. Situace
vyvrcholila vyhnáním samice ze skupiny v podobě přeskoku vodního příkopu, a to
s četnými ranami vzniklými pokousáním na pravé dolní konče�ně. Samice byla odchycena, ošetřena a přesunuta do volné ubikace v sousedství makaků lvích. Její navrácení do
skupiny již bylo nereálné. Koordinátor programu byl s touto skutečnos� obeznámen, ale řešení se nám
nedostávalo. I přes opakované urgence se pro tuto samici nedařilo nalézt umístění v jiné zoologické zahradě a koordinátor požadoval,
ať samici v našem chovu nadále držíme. Ač se nám dlouhodobé držení primáta na samotce s ohledem na jeho welfare ani v nejmenším
nezamlouvá, možnost managementové eutanázie v případě mladé, odchovem osvědčené samice se nám příčila obdobným způsobem.
Samice tak v sousedství makaků strávila déle jak dva roky života…
To se však změnilo v létě 2020, kdy jsme se rozhodli pro (další) chovatelskou spolupráci. V tuto dobu měla již zoo Na Hrádečku ve
svém chovu dvě guerézy angolské - samce Magnuse (*2014, Magdeburg) a samici Naju (*2013, Dvůr Králové) – přičemž obě zvířata
jsou podílem deponátu plzeňské zoo. Zdejší samice porodila již celkem dvě mláďata, avšak bohužel, ani jedno z nich nebyl odchováno.
V našich hlavách se tak zrodila myšlenka, pokusit se naši samici Whitney spojit s tamním párem, a to s vírou, že se �m zvýší šance na
úspěšný odchov. Ať už v té variantě, že by se matkou stala tamní samice a Whitney by jí mohla být při odchovu nápomocna, nebo ve
variantě, kdy by se matkou stala naše samice, od níž by se Naja mohla přiučit příkladnému mateřskému chování. I přes značné riziko
neúspěchu jsme tuto myšlenku uskutečnili.
Deponace samice byla naplánována na 25. srpna 2020. Chovatelské zařízení pro guerézy v zoo Na Hrádečku disponuje jednou vnitřní ubikací a prostornou venkovní voliérou. Vzhledem k omezené možnos� spojovat zvířata s odstupem několika dní, jež by měla zvířata
k postupnému, bezkontaktnímu seznamování, jsme museli počítat s přímým spojením ještě tentýž den. Vnitřní ubikace i venkovní
voliéra byly proto po domluvě již připraveny a zahuštěny okusovými větvemi, které měly mimo jiné sloužit jako možné vizuální bariéry.
Naše samice byla vypuštěna do vnitřní ubikace a dostala určitý čas, aby se s novými prostory seznámila. Zdejší pár mezi�m sečkával
venku. Poté bylo všem třem jedincům umožněno, aby se kontaktovali přes kontaktní mřížku v tunelu mezi ubikací a voliérou. Zvířata
však o sebe jevila pramalý zájem, a tak jsme se po chvíli odhodlali k odstranění bariéry a přímému spojení. Za�mco tamní samice zůstávala ve venkovní voliéře, samec se k naší samici brzy připojil ve vnitřní ubikaci. Obávali jsme se, jak bude Whitney po dvou letech
sociální izolace reagovat na jiné jedince, avšak její chování nás poměrně zaskočilo.
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Jednala sice spíš pasivně, avšak veskrze suverénně. Opro� tomu samec Magnus byl z přítomnos� nové samice značně rozrušen.
Pokaždé, když se samice pokusila přiblížit, samec se stáhnul. První dojmy z tohoto spojení v nás tak vyvolávaly smíšené pocity nadějí
i obav.
Následující dny spojování máme zprostředkované díky chovatelskému týmu zoo Na Hrádečku,
kterému (nejen za to) patří velký dík! Celá trojice spolu od spojení ak�vně akus�cky komunikovala a mezi samcem a naší samicí začalo docházet k drsnějším potyčkám. Samec
naší samici uštědřil několik tržných ran (na pravém líci, pod levým okem a na chodidle). I přesto však samice bez problémů přijímala potravu a co více: již druhý den
byl mezi ní a druhou samicí pozorován grooming. Největší obavy však nastaly
v momentě, kdy se Whitney v levém oku objevil zákal, který začal prostupovat
celým okem. Vzhledem k příliš velkému riziku, že bychom narušili celý proces spojování, jsme se rozhodli nikterak nezasahovat a stav oka kontrolovat
pouze distančně. Po pě� dnech (1. 9.) však došlo k ruptuře rohovky, kvůli
které bylo zcela nezbytné zasáhnout. Samice byla separována, odchycena
a následně prodělala náročnou operaci, při níž jí musely být zbytky oka
vyjmuty. Do vyčištěné oční jamky jí byla aplikována vložka PARASORB
Fleece napuštěná an�bio�ky, která měla napomoci rychlejšímu srůstu
a hojení tkáně. Při té příležitos� byla ošetřena i další, skrytá zranění na konče�nách. Samice dostala parenterální
cestou taktéž an�bio�ka (Convenia). Po několika hodinách
rekonvalescence byla samice
navrácena zpátky k domácí
dvojici. Spojení se obešlo (nad
očekávání všech) bez jakýchkoliv
problémů.
Samice následující dny ak�vně přijímala
potravu a trávila čas v blízkos� druhé samice; samci se vyhýbala. Ačkoli se Naja
pokoušela stehy na místě bývalého oka „vyoperovat“, Whitney jí to nedovolila.
Zraněné místo se adekvátně zhojilo, stehy se vstřebaly a tkáň krásně srostla.
Podle slov chovatelů samice svým hendikepem nikterak výrazně nestrádá; neomezuje jak její lokomoční schopnos�, tak její ži� ve skupině.
V současné době vládne ve skupině klid. Souži� celé trojice je veskrze poklidné. Zvířata se krmí v přímé blízkos�, Whitney se samci už nadále nevyhýbá. Ba co
víc: počátkem jara 2021 bylo pozorováno páření mezi Magnusem a Najou; Whitney
se již samci taktéž nabízí.
Realizace původní myšlenky ve skutečnost, tak ﬁnálně (s přihlédnu�m k welfare všech tří
zvířat) hodno�me kladně, ačkoli se daň v podobě ztráty oka může některým jevit více než krutá.
Pokud bychom však měli na výběr, zda nadále držet silně sociální zvíře na samotce bez jakékoli jistoty budoucí perspek�vy, nebo mu
přes značné riziko umožnit život ve skupině s šancí na bohatý sociální život včetně mláďat… Osobně si troufám tvrdit, že za to ta šance
pro guerézu stála.
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SvĚtový den Lvů 10. 8. 2020
Leo s Tomem řádně oslavili „svůj den“při komentovaném krmení, kde se návštěvníci dozvěděli, proč a čím jsou lvi ohrožení.
Oba dostali dárkové krabice, ve kterých byla hračka s hovězím masem. Leo si vybral plněnou kouli z prou�, kterou jsem vyrobila v době
pandemie. Tom si vybral krabici s hračkou z hasičské hadice, a jelikož se nedala naplnit, dostal maso ukryté v jutovém pytli. O pytel
nepřišel ani Leo. Náplň ze slámy byla ovoněná levandulí a šantou kočičí, protože zvláště Leo si pachový enrichment užívá.
I při běžných komentovaných prohlídkách zoo se snažíme návštěvníky například upozorňovat na to, aby nepodporovali místní ani
zahraniční zařízení umožňující jakýkoliv kontakt se šelmami, např. mazlení nebo focení s koťaty. Právě bezbranná koťata jsou často
využívána jen jako prostředek pro získání peněz a často jsou matkám pro tuto ak�vitu záměrně odebírána a dokrmována, aby byla
co nejvíce kontaktní. Dále zmiňujeme i bližší informace k chovu těchto šelem jako jsou typy krmení (lev není vegetarián), dále výskyt,
poddruhy, proč naše zoo lvy rozmnožovat nebude atd.
Ing. Lucie Hrdličková
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SpoLUpráce
MeSada

V roce 2019 jsme začali spolupracovat se spolkem Mesada, který pomáhá lidem hendikepovaným a jinak znevýhodněným.
Za pomoci asistentů jsou klien� začleňováni do prací a komunikace s dalšími osobami. V roce 2020 zoo navštěvovalo 6 klientů, kteří
pomáhali s údržbou a úklidem areálu zoo. Toto začlenění popsala jedna z maminek klientky Mesada z.s. a my jsme nesmírně šťastni,
že naše zoologická zahrada může pomáhat i �mto způsobem! Klien� obdrželi i pracovní trika s logem v modré barvě a jistě budou rádi,
když kolem nich budete procházet a uslyší třeba: „Dobrý den, vy jste tak šikovní!“
Děkujeme mamince za souhlas se zveřejněním:
Po skončení školní docházky naše handicapovaná dcera začala využívat sociálně terapeutických služeb STD Okénko, při organizaci
Otevřená OKNA, z. ú. v Jindřichově Hradci. Na jaře letošního roku nám tato organizace předala kontakt na pracoviště občanského
sdružení MESADA, z. s., které má pobočku v Jindřichově Hradci.
V rámci projektu Cesta ke změně II. nám pracovnice sdružení Mesada, z. s. nabídly časově omezenou práci pro naši dceru
v Zoo Na Hrádečku v Horní Pěně, které se nachází jen pár kilometrů od Jindřichova Hradce. Po nezbytných administrativních náležitostech dcera začala od dubna pracovat v zoo v Horní Pěně. V rámci projektu a Job klubu se dcera také zúčastnila exkurze
do Zahradního centra v Jindřichově Hradci, kde se seznámila s prací v Zahradním centru.
Dcera velmi ráda chodí pracovat do zoo jednou týdně, těší se na to. Ve spolupráci se zaměstnanci zoo pracovnice sdružení MESADA zajišťují asistenci
v zoo a svým milým přístupem přispívají k seberealizaci handicapovaných lidí.
Dcera poznává a učí se novým věcem, získává nové informace o zvířatech
a o jejich péči. Pomáhá nejen v péči o zvířata, ale také k udržování zeleně
a ostatních ploch. Mezi jednotlivými pracovníky a asistenty panuje příjemná atmosféra, která přispívá k radosti z vykonané práce.
Děkujeme za vstřícnost, trpělivost, pomoc a podporu při plnění
pracovních povinností dcery. Děkujeme sdružení Mesada, z. s. a zoo
v Horní Pěně za veškerou poskytovanou péči.
Tato práce prospívá dceři a přispívá k jejímu osobnímu rozvoji, k pocitům sebedůvěry a seberealizace.
Jsme vděční a velmi oceňujeme možnost práce a podpory zaměstnanců
všech zainteresovaných organizací a sdružení, kteří se nebojí zaměstnat osoby
se zdravotním postižením.
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projekt dĚtSká kanada
Rodiny mohou sbírat razítka
Turis�cká oblast Česká Kanada nyní připravila pro turisty i nového průvodce v podobě omalovánek, kterého si návštěvníci mohou
vyzvednout v informačních centrech.
„Putování s dětmi po České Kanadě v doprovodu Čendy a Katky je nový rodinný průvodce a hra v jednom balení. Jeho příprava
jde do ﬁnále. Na vybraných atrak�vitách dě� získají razítka a za různý počet razítek odměny v informačních centrech,“ nas�nila obsah
průvodce produktová manažerka turis�cké oblas� Česká Kanada Kateřina Trávníčková.
Upozornila, že součás� tras je například Zoo Na Hrádečku, Obludiště, největší keřový labyrint ve střední Evropě v Dolní Pěně u Jindřichova Hradce, Houbový park a ráj skřítků v Roseči, rozhledna U Jakuba, Kukuřičné bludiště v Roseči, úzkokolejka, cesta pohádkovým
lesem u Slavonic, koupaliště v Jindřichově Hradci a Dačicích nebo jindřichohradecký výstavní dům Stará radnice.
Podle ředitele Jihočeské centrály cestovního ruchu Jaromíra Poláška je na rodiny orientována také nabídka dotovaného ubytování
či slev vstupného na různé atrak�vity v Jihočeském kraji. „Ak�vita des�načního managementu turis�cké oblas� České Kanady tak plně
zapadá do komplexu opatření, jimiž se snažíme zmírnit dopady koronavirové krize na domácí cestovní ruch,“ doplnil Polášek.
(zdroj: novinky.cz, Pavel Orholz, Právo)

V roce 2020 přispělo Ministerstvo
životního prostředí částkou 255 615,- Kč
na krmiva pro zvířata zařazených do
CITES a příspěvek zahrnoval i částku pro
vytvoření mobilní vzdělávací hry Geofun
a realizaci výroby a instalace 2 ks cedulí
s ptactvem našeho areálu.
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veterinární péče
I nadále přetrvává spolupráce s MVDr. Tomášem Pešinou a klinikou Vetpoint s.r.o. Třeboň.
Mimo běžné činnos�, jako jsou vakcinace, čipování či odběry vzorků
na koprologické vyšetření, jsme řešili několik vážnějších problémů.
Kosman běločelý
Zaklíněný prst, zlomenina, amputace.
Kotul veverovitý
Pokousána pravděpodobně samcem, zlomenina prstu, amputace.
Leguán zelený
Zvíře jsme obdrželi darem již s částečně amputovaným ocasem. Nekróza ocasu, další částečná amputace.
Lemur kata
Ankyloza zápěs� vzniklá dřívějším úrazem (mimo naše zařízení). Lemur opakovaně zaklíněn tlapou v sí� voliéry.
Provedená amputace zápěs� byla prevencí vzniku dalších zdravotních komplikací.
Zvíře se velice dobře hojilo a je v pořádku.
Gueréza angolská
Enukleace oka. Bližší informace o tomto zákroku naleznete na str. 35
Ara malý
Stržený dráp. Léčba poměrně zdlouhavá. Zvíře odděleno,
nasazen límec z důvodu poškozování zraněného místa. Zaléčeno.
Mýval severní
Pokousán samicí. Uspán, konče�na vyčistěna a nasazena depotní ATB. Zaléčeno.

* Veškeré porody proběhly v tomto roce fyziologicky.
Provedena byla 4x eutanázie u zvířat v pokročilém věku
a s nevyléčitelnými zdravotními komplikacemi, které zamezovaly
bezbolestnému a bezproblémovému životu.
Každoročně se potýkáme s výskytem Trichuris spp.
a s gastrointestriálními nematody ( vajíčka GIN) u velbloudů dvouhrbých.
Tato středně až vysoce silná invaze se projevuje řidkým trusem.
Zvířata léčena přípravkem Helmigal 2x v roce.
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krMiváŘSký ÚSek
Od tohoto roku jsme nově přešli na speciální krmiva značky Mikrop Čebín pro lamy a velbloudy ( G - alpaka), pro klokany, kapybary
a dikobrazy ( ZOO - K), pro osly a poníky ( Horse - relax) a pro muntžaky (KS srnec).
Od společnos� De Heus dlouhodobě odebíráme speciální krmiva pro běžce.
Podhledš� Dvořáci nám v současnos� dodávají pouze krmivo pro krmné hlodavce.
Společnost Zoo - Trhoň nás zásobuje speciálními krmivy pro papoušky a primáty. Hmyz a živí hlodavci jsou nám dováženi
1x za 14 dní a maso dle potřeby. Nově jsme začali spolupracovat s mysliveckým spolkem na odběru muﬂonů, což je výborné zpestření
pro chovaná zvířata. Základem je však stále hovězí svalovina pro velké šelmy. Díky lokalitě, ve které se naše zoo nachází, nemáme
problém se zásobováním ryb ke krmným účelům. Vzhledem spolupráci s místními obyvateli a díky vlastním zdrojům z pozemků zoo,
se nám daří získávat dostatek větví na okus. Seno krmíme pouze část roku, jelikož přes sezónu sečeme denně zelenou píci bubnovou
sekačkou z okolních luk. Seno a slámu kupujeme od okolních zemědělců. Na zimu chystáme k zamražení hlavně větve pro listožravé
opice. Díky nově vybudovanému chladícímu a mrazícímu boxu, jsme schopni vytvořit si větší zásoby krmiv. Pro zpestření a zábavu,
vkládáme krmiva i do vyrobených úkrytů, zásobníků či hraček a nechali jsme vyrobit např. závěsné „špízy“. V rámci „Štědrovečerní
nadílky“ jsme vytvářeli zvířatům i růzké kulinářské speciality nejen oku lahodící.
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UdáLoSti v roce 2020 ve zkratce
Leden
• Zahradní centrum Jindřichův Hradec darovalo stromky ke krmným účelům
• Provoz zoo přechází z fyzické osoby na s.r.o. a s �m se mění i název ze zooparku na zoologickou zahradu
• Setkání pracovní skupiny na Ministerstvu zemědělství a řešení návrhu vyhlášky stanovující
podmínky pro chov vybraných druhů zvířat
Únor
• Podpora pražské zoo ve sbírce pro Austrálii
(zaﬁnancování výlepů a vyjednání billboardových ploch ve formě sponzoringu)
• Přednáška Marka Ždánského o gorilách v Jindřichově Hradci (pořádala Zoo Na Hrádečku)
Březen
• Založení YouTube kanálu v době koronavirové
• Montáž nového pexesa na dětské hřiště
• Rozšíření parkovací plochy spodního parkoviště
• Položení zámkové dlažby u základního kamene
Duben
• 27. 4. otevření zoologických zahrad (Covid-19)
• Natáčení Toulavé kamery v zoo
• Nové dřevěné obložení zdí u výběhů skunků a surikat
• Obdržení sponzorského daru od společnos� Vafo Praha (krmiva pro zvířata)
Květen
• Započe� výstavby expozice kapybar
• Transport velblouda dvouhrbého do zoo Plzeň + příchod nové samice výměnou
• Započe� prodeje nových zoo trik s vlastní graﬁkou
• Dokončení fasády na expozici vyder malých a lemurů kata
• 25. 5. otevření vnitřních expozic (Covid-19)
• Prodej nové série pohlednic
Červen
• Vytvoření kampaně „Jak se (NE)chovat v zoo
• Akce Dětský den v zoo
• Umístění nových vzdělávacích cedulí na téma „Ptáci areálu zoo“
• Akce za vysvědčení do zoo (vstupné 1,- Kč)

46

Červenec
• Nové série vratných kelímků
• Vytvoření mapy zoo v papírové podobě
• Spolupodílení se na projektu Dětská Kanada
• Pohádková zoo na téma Šmoulové
Srpen
• Spuštění mobilní vzdělávací hry GeoFun
• Oslava mezinárodního dne tamarínů pinčích
• Uspořádána akce „Den lvů“
• Instalace nových kolostavů
Září
• 3 naši ošetřovatelé absolvovali stáž v zoo Plzeň
• Setkání adop�vních rodičů a sponzorů
• Stáž Ondřeje Smolíka ze Zoo Plzeň u nás
• Zakoupení nového traktoru od společnos� Free Farmer
za zvýhodněných podmínek, kdy jsme obdrželi sypač sponzorským darem
• Započe� výstavby jezera
Říjen
• Dýňové hody, dýňový enrichment zvířatům
• Zakoupení nových ptačích budek pro areál zoo
• Zrušení strašidelné zoo (Covid-19)
• Instalace nového kovového loubí u základního kamene
(konstrukce pro pnoucí rostliny k vytvoření zeleného průchodu)
Listopad
• Zoo Na Hrádečku zahrnuta do 31. vydání knihy Toulavá kamera
• Návštěva Mgr. Stanislava Lhoty a domluva na ﬁnanční podpoře v roce 2021 pro projekt
Pesisir Balikpapan, kdy koruna z každé vstupenky a nanuku poputuje právě na tento projekt.
• Předání částky 101 750,- Kč projektu The Kukang Rescue Program
• Uzavření zoo od 9.10. (Covid-19)
Prosinec
• Transport kapybary z Malkia Parku a Zoo Jihlava
• Stěhování nestorů kea do nové expozice
• Vytváření vánočních zoo videí a nabídka štědrovečerní nadílky
pro zvířata (ﬁnanční podpora na krmení)
•
•
•
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V druhé polovině roku 2020 byly na naši žádost započaty úkony
k posílení elektrické sítě vedoucí do areálu zoo
Již 4. rokem odebíráme kávu Mountain Gorilla, kdy odběr přesáhl 80 kg za sezónu
Příměstské tábory opět pořádány v 6 termínech s účastí přes 120 dětí.

Vzdělávací
mobilní hra
byla spuštěna
v srpnu
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Nová série
vratných
kelímků
2020

Den
věnovaný
tamarínům
pinčím

Nový
kolostav

Dýňové
hody

Výroba
nových
triček

Pohádková
zoo

Podpora
projektu
Kukang

Komentované prohlídky probíhaly jako
každý rok. Programy pro školy a školky
byly v dosti omezeném režimu a většina na konci školního roku neproběhla.
V průběhu prázdnin probíhaly 2x denně
komentované prohlídky s průvodce
a každý pátek i večerní komentované
prohlídky s opékáním buřtů.

V průběhu roku si na nás vzpomněla i různá média od lokálních až po celorepubliková. Vznikl povedený rozhovor na Českém rozhlasu s názvem „Jaké to je,
být maminkou dvou dcer a zároveň spolumajitelkou zoo“. Dále Jindřichohradecký
deník vydal články s názvy „Zoologickou zahradu Na Hrádečku drží nad vodou
přátelé zoo“ a „Více než stovku nových zvířat mají v Zoo Na Hrádečku“. I v tomto
roce nechyběla propagace ve formě billboardových ploch v počtu 11 kusů. Z tohoto
počtu bylo 5 ploch ve formě sponzoringu od Eurobillboard CZ s. r. o. Skvělému
nastartování sezóny i přes koronavirus, napomohlo natáčení Toulavé kamery.

I v roce 2020
jsme pokračovali
s umísťováním
nových ptačích
budek

Vladislav
T. Jiroušek
s manželkou

kráSných
ShLedání bYLo
v UpLYnULéM roce
Mnoho...

Předání ﬁnančního daru
pro The Kukang Rescue Program

Vánoční
setkání se
zaměstnanci

Předání sponzorských darů v době koronaviru. Dárců bylo mnoho
a bez této podpory bychom toto období velice těžce zvládali.

Setkání
adoptivních
rodičů
a sponzorů

Výstavba
nového jezera

Nové
kovové loubí
u základního
kamene
připraveno
k osázení
Nové cedule
s druhy ptáků
žijících v areálu
zoo.

Personál
občerstvení

Náš vzdělávací
program
ve školách
a školkách
„Škola hrou“

Kampaň
„Jak se
(NE)chovat
v zoo“

V průběhu koronavirové krize jsme spustili na novém eshopu několik akcí,
při kterých naši příznivci pomohli naplnit misky chovaným zvířatům.
Nechybí i mnoho zajímavých
dárkových předmětů či dárkových poukázek.

Texty a dokumentační fotograﬁe: Zoo Na Hrádečku
Graﬁcké práce a fotograﬁe: Jiří Bláha, Tiskové studio s. r. o.
Kresby: Daniel Kyncl
Tisk: Dastax s.r.o.

