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Úvodní SLovo ŘediteLkY
Vážení kolegové, přátelé zoo a čtenáři. Rok 2021 nás potěšil vzrůstající návštěvnos�, a to i přes různá covidová opatření. Určitý vliv
na tuto skutečnost mělo i nové celoroční otevření zoo, kdy od listopadu do března jsme zoo zpřístupnili o víkendech a svátcích. Upřímně
jsem netušila, co od víkendového provozu očekávat, ale byla jsem mile překvapena, že i v zimních měsících si k nám návštěvníci našli
cestu a celkem k nám zavítalo v tomto roce přes 100 000 návštěvníků. K realizaci celoročního provozu přispěla nová budova pokladny
a suvenýrů, kde vzniklo zázemí pro personál i návštěvníky. Bez této budovy by zimní provoz nebyl možný.
I v tomto roce náš tým oboha�ly nové tváře jak v řadách brigádníků, tak i zaměstnanců. Vzhledem k rozrůstající se druhové rozmanitos� jsme přesunuli dlouholetou ošetřovatelku Renatu na úsek terárií, který tak nyní mají na staros� 3 osoby. Její pozici zastoupila nová
ošetřovatelka Míša, která k nám přišla ze zoo Tábor. Jedná se opět o velmi cennou posilu s praxí a výborného zaměstnance.
Dočkali jsme se řady odchovů, avšak ten největší boom je před námi, jelikož mnoho zvířat z řad plazů jsou aktuálně juvenilní
jedinci. Z veterinárního hlediska jsme řešili „nejzapeklitější“ případ u lvíčků zlatohlavých (Leontopithecus chrysomelas) více ve článku
Elišky Duškové (str. 28). Rozvoj areálu je neustále v běhu. Dokončení nové expozice pro papoušky ara, kotuly veverovité (Saimiri sciureus)
a lvíčky zlatohlavé (Leontopithecus chrysomelas) je plánováno na konec léta 2022 a stejně tak expozice pro servaly stepní (Leptailurus
serval) a promyky červené (Galerella sanguinea).
Uskutečnili jsme mnoho akcí, kdy tou nejvýznamnější bylo setkání s adop�vními rodiči a sponzory. Právě díky těmto lidem jsme
dokázali ustát dobu covidu a i přes to, že se situace nějakým způsobem uklidnila jsou �to lidé stále s námi a podporují i nadále naši
činnost. Ani Ministerstvo životního prostředí nezapomnělo na významnou roli zoologických zahrad a podpořilo všechny zoo
mimořádným příspěvkem. Ten v našem případě činil přes 800.000 Kč a však přes 100.000 Kč jsme navraceli z důvodu nevyčerpání.
Tato skutečnost byla dána �m, že jsme opět obnovili spolupráci s obchodním řetězcem Kauﬂand a snížili jsem tak náklady na nákupy
ovoce a zeleniny.
Jsem ráda, že jsme v roce 2021 měli možnost osobních setkání na seminářích, komisích a dalších akcích s kolegy z jiných zoo
a orgány MŽP, SVS, MZe. Tato setkání jsou pro všechny více než důležitá jak pro utužování vztahů, tak pro hledání společných řešení
a samozřejmě i ve věci vzdělávání.
Jako každý rok, tak i tento jsme podpořili ﬁnančně projekty zabývající se ochranou volně
žijících zvířat. Celkem se nám podařilo rozdělit mezi dva projekty částku přes 130 000,- Kč,
která zahrnuje i peníze z našich vydražených foto obrazů pro The Kukang Rescue Program.
Dalším podpořeným projektem byl Pesisir Balikpapan.
Mým velkým přáním je, aby zoologické zahrady nejen České republiky a Slovenska
táhly za jeden provaz a dokázaly ustát stále složitější dobu a to nejlépe společně.

Bc. Romana Albrecht Lišková,
ředitelka zoologické zahrady Na Hrádečku
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zaMĚStnanci
Bc. Romana Albrecht Lišková – ředitelka, kurátorka,
PR a marketing, administrativa a lektorka
MUDr. Tomáš Albrecht – kurátor plazů
Chovatelé
Ing. Lucie Hrdličková – úsek primátů, ptáků a šelem
Ing. Miroslava Strašilová – úsek primátů, ptáků a šelem
Michaela Hořejší – úsek primátů, ptáků a šelem
Renata Charousková – úsek plazů a obojživelníků
Jan Doněk – úsek plazů a obojživelníků
Jakub Steinbach – úsek kopytníků, běžců,
vačnatců a velkých hlodavců
Eliška Dušková – komunikace s veřejností,
chovatelka a lektorka, dlouhodobě na DPP
Jana Jelínková – chovatelka, dlouhodobě na DPP
Simona Zámečníková – na rodičovské dovolené

Pokladní
Irena Buštová – od roku 2018 - DPP, od roku 2020 - HPP
Technický úsek, údržba areálu a pomocné práce
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

otevírací doBa

vystavování a chov zvířat

duben – srpen 9:00 – 18:00

výměna a prodej odchovaných zvířat

září – říjen 9:00 – 17:00

spolupráce se zoologickými zahradami

listopad – březen 10:00 – 16:00
(pouze víkendy)

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

vStUpnÉ
Dospělí: 130,Dě�/studen�/ZTP: 90,Senioři: 70,-
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Dě� do 3 let ZDARMA
Parkování ZDARMA
Vstup pro psy ZDARMA

v
BYLa zoo roce 2021
otevŘena
pro
od 24. 4.
2021 do 3 veŘeJnoSt
1. 12. 202
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SeznaM zvíŘat chovanÝch v roce 2021
ceLkeM chováno 211 drUhů zvíŘat
SAVCI (Mammalia)
Druh

Vědecký název

Počet

ŠELMY (Carnivora)
hyena skvrnitá

Crocuta crocuta

3 (1,1,1)

kočka rybářská

Prionailurus viverrinus

2 (2,0)

lev

Panthera leo

2 (2,0)

mýval severní

Procyon lotor

2 (0,2)

nosál červený

Nasua nasua

2 (1,1)

promyka červená

Galerella sanguinea

2 (1,1)

psík mývalovitý

Nyctereutes procyonoides

4 (1,3)

puma americká

Puma concolor

2 (1,1)

rys kanadský

Lynx canadensis

2 (1,1)

skunk pruhovaný

Mephitis mephitis

2 (1,1)

surikata vlnkovaná

Suricata suricatta

4 (2,2)

vlk eurasijský

Canil lupus lupus

3 (0,3)

vydra malá

Aonyx cinerea

2 (1,1)

PRIMÁTI (Primates)
gueréza angolská

Colobus angolensis

3 (1,2)

kosman běločelý

Callithrix geoﬀroyi

4 (1,1,2)

kosman bělovousý

Callithrix jacchus

4 (1,1,2)

kosman stříbřitý

Mico argentatus

3 (1,1,1)

kosman zakrslý

Cebuella pygmaea

2 (1,1)

kotul veverovitý

Saimiri sciureus

3 (1,2)

lemur kata

Lemur catta

2 (0,2)

lemur rudočelý

Eulemur ruﬁfrons

2 (1,1)
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SAVCI (Mammalia)
Druh

Vědecký název

Počet

PRIMÁTI (Primates)
lvíček zlatohlavý

Leontopithecus chrysomelas

3 (1,1,1)

makak kápový

Macaca radiata

2 (2,0)

tamarín bělohubý

Saguinus labiatus

12 (3,3,6)

tamarín pinčí

Saguinus oedipus

4 (1,3)

tamarín žlutoruký

Saguinus midas

4 (1,1,2)

SUDOKOPYTNÍCI (Artiodactyla)
koza holandská zakrslá

Capra sp.

30 (6,16,8)

lama krotká

Lama guanicoe f. glama

4 (1,2,1)

muntžak malý

Muntiacus reevesii

5 (1,2,2)

ovce ouessantská

Ovis aries

10 (1,5,4)

skotský náhorní skot

Bos taurus taurus

5 (1,3,1)

velbloud dvouhrbý

Camelus bactrianus

3 (1,2)

ovce walliská černonosá

Ovis aries

4 (1,2,1)

LICHOKOPYTNÍCI (Perissodactyla)
osel domácí

Equus asinus f. domestica

6 (1,3,2)

shetlandský pony

Equus caballus

4 (1,2,1)

HLODAVCI (Rodentia)
dikobraz obecný

Hystrix cristata

2 (1,1)

kapybara

Hydrochoerus hydrochaeris

3 (1,1,1)

mara stepní

Dolichotis patagonum

2 (1,1)

KLOKANOVITÍ (Macropodidae)
klokan Benne�ův
CELKEM DRUHŮ SAVCŮ
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Notamacropus rufogriseus rufogriseus

3 (1,1,1)
39

PTÁCI (Aves)
Druh

Vědecký název

Počet

SOVY (Strigiforme)
sova pálená

Tyto alba

3 (1,2)

sovice sněžní

Bubo scandiacus

2 (1,1)

HRABAVÍ (Galliformes)
krocan divoký

Meleagris gallopavo

2 (1,1)

páv korunkatý

Pavo cristatus

3 (3,0)

perlička domácí

Numida meleagris f. domestica

16 (1,15)

PĚVCI (Passeriformes)
krkavec velký

Corvus corax

1,0

PŠTROSI (Struthioniformes)
nandu pampový

Rhea americana

3 (1,2)

pštros dvouprstý

Struthio camelus

3 (1,2)

KASUÁŘI (Casuariiformes)
emu hnědý

Dromaius novaehollandiae

2 (1,1)

PAPOUŠCI (Psittaciformes)
ara arakanga

Ara macao

6 (4,2)

ara ararauna

Ara ararauna

2 (1,1)

ara malý

Ara severus

2 (1,1)

ara zelenokřídlá

Ara chloroptera

3 (1,2)

kakadu naholící

Cacatua sanguinea

2 (1,1)

nestor kea

Nestor notabilis

3 (1,2)

papoušek horský

Polytelis anthopeplus

2 (1,1)

žako liberijský

Psittacus timneh

2 (1,1)

žako velký

Psittacus erithacus

2 (1,1)

CELKEM DRUHŮ PTÁKŮ
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PLAZI (Reptilia)
Druh

Vědecký název

Počet

ŽELVY (Testudines)
dlouhokrčka červenobřichá

Emydura subglobosa

4 (1,1,2)

kajmanka dravá

Chelydra serpentina

2 (1,1)

kajmanka supí

Macrochelys temminckii

2 (0,0,2)

matamata třásnitá

Chelus ﬁmbriatus

2 (0,0,2)

želva annamská

Mauremys annamensis

2 (0,2)

želva barmská

Geochelona platynota

3 (0,0,3)

želva chilská

Cheolonidis chilensis

3 (0,0,3)

želva nádherná

Trachemys scripta

2 (0,2)

želva Nelsonova

Trachemys nelsoni

1 (0,0,1)

želva ostruhatá

Centrochelys sulcata

2 (1,1)

želva pardálí

Geochelone pardalis babcocki

6 (2,3,1)

želva podlouhlá

Indotestudo elongata

4 (2,2)

želva pralesní

Geochelone denticulata

4 (0,0,4)

želva skalní

Malacocherus tornieri

3 (0,0,3)

želva Spekeova

Kinixys spekii

4 (0,0,4)

želva kloubnatá

Kinixys belliana

5 (2,3)

želva uhlířská

Geochelone carbonaria

6 (0,0,6)

želva žlutolící

Trachemys scripta scripta.

2 (1,1)

KROKODÝLI (Crocodylia)
kajman trpasličí

Paleosuchus palpebrosus

3 (1,2)

krokodýl čelnatý

Osteolaemus tetraspis

2 (1,1)

JEŠTĚŘI (Sauria)
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anolis

Anolis lucius

4 (2,2)

anolis

Anolis ferreus

4 (2,2)

anolis barakojský

Anolis baracoae

4 (2,2)

anolis ry�řský

Anolis equestris

3 (0,3)

PLAZI (Reptilia)
Druh

Vědecký název

Počet

JEŠTĚŘI (Sauria)
felsuma klemmeri

Phelsuma klemmeri

9 (2,3,4)

felsuma madagaskarská

Phelsuma madagascariensis

2 (1,1)

felsuma paví

Phelsuma quadriocellata

1 (0,1)

felsuma Standingova

Phelsuma standingi

2 (1,1)

gastropholis prasina

Gastropholis prasina

2 (1,1)

gekon

Pseudogeco smaragdinus

2 (1,1)

gekon

Phelsuma dubia

1 (0,1)

gekon obrovský

Gekko gecko

2 (0,0,2)

gekon panenský

Lepidodactylus lugubris

10 (0,10)

gekon žlutavý

Lygodactylus luteopicturatus

5 (1,4)

gekončík noční

Eublepharis macularius

3 (1,2)

chameleolis vousatý

Chameleolis barbatus

4 (2,2)

chameleon jemenský

Chamaeleo calyptratus

7 (1,2,4)

ještěrka

Stenocercus ﬁmbriatus

2 (1,1)

korovec mexický

Heloderma suspectum

3 (1,2)

pagekon hrbolkohlavý

Rhacodactylus auriculatus

2 (1,1)

pagekon obří

Rhacodactylus leachianus

3 (1,2)

pagekon řasnatý

Rhacodactylus ciliatus

5 (1,4)

scink přilbový

Tribolonotus gracilis

1 (0,1)

scink šalamounský

Corucia zebrata

2 (1,1)

scink tanimbarský

Tiliqua scincoides chimerae

3 (2,1)

�likva obrovská

Tiliqua gigas

2 (1,1)

trnorep skalní

Uromastyx acanthinura

1 (0,1)

varan Glauertův

Varanus glauerti

2 (0,0,2)

varan Mertensonův

Varanus mertensi

1 (0,1)

varan stepní

Varanus exanthematicus

1 (1,0)

16

17

18

PLAZI (Reptilia)
Druh

Vědecký název

Počet

HADI (Serpentes)

19

anakonda žlutá

Eunectes notaeus

2 (0,0,2)

hroznýš Dumerilův

Acrantophis dumerili

2 (1,1)

hroznýš královský

Boa constrictor constrictor

2 (1,1)

hroznýš královský

Boa constrictor longicauda

1 (1,0)

hroznýš královský západní

Boa constrictor occidentalis

4 (2,2)

hroznýš královský mexický

Boa constrictor imperator

3 (2,1)

hroznýš madagaskarský

Acrantophis madagascariensis

4 (2,2,1)

hroznýš psohlavý

Sanzinia madagascariensis

3 (0.0.3)

hroznýšek africký

Gongylophis muelleri

4 (2,2)

hroznýšek pestrý

Eryx colubrinus loveridgei

4 (2,2)

hroznýšek pestrý
hroznýšek skvrnitý

Eryx colubrinus rufescens

2 (1,1)

Eryx conicus

4 (2,2)

hroznýšek tatarský

Eryx tataricus

4 (2,2)

hroznýšek třípruhý

Lichanura trivirgata trivirgata

2 (1,1)

hroznýšek třípruhý

Lichanura trivirgata roseofusca

2 (1,1)

hroznýšek třípruhý

Lichanura trivirgata saslowi

2 (1,1)

hroznýšek třípruhý

Lichanura trivirgata gracia

2 (1,1)

hroznýšek turecký

Eryx jaculus

3 (1,2)

hroznýšek východní

Eryx militaris

2 (1,1)

hroznýšovec bahamský

Chilabothrus striatus striatus

4 (2,2)

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)

hroznýšovec jamajský

Chilabothrus subﬂavus

3 (1,2)

hroznýšovec kubánský

Chilabothrus angulifer

5 (2,1,2)

hroznýšovec portorický

Chilabothrus inornatus

5 (0.0.5)

kandoja

Candoia bibroni australis

2 (0,2)

kandoja

Candoia paulsoni paulsoni

4 (2,2)

PLAZI (Reptilia)
Druh

Vědecký název

Počet

HADI (Serpentes)
kandoja

Candoia paulsoni tasmai

2 (1,1)

kandoja smrtonošovitá

Candoia aspera

2 (1,1)

korálovka kalifornská

Lampropeltis getula californiae

3 (0,0,3)

korálovka sedlatá

Lampropeltis triangulum

2 (0,0,2)

krajta

Simalia clastolepis

2 (1,1)

krajta

Simalia nauta

1 (1,0)

krajta Alber�sova

Leiopython albertisii

3 (2,1)

krajta ametystová

Simalia amethistina

5 (3,2)

krajta angolská

Python anchietae

2 (1,1)

krajta bornejská

Python breitensteini

3 (2,1)

krajta Bredliova

Morelia bredli

4 (2,2)

krajta černohlavá

Aspidites melanocephalus

2 (1,1)

krajta diamantová

Morelia spilota metcalfei

2 (1,1)

krajta diamantová

Morelia spilota cheynei

1 (0,0,1)

krajta hnědohlavá

Aspidites ramsayi

3 (1,2)

krajta kobercová

Morelia spilota harrisoni

2 (2,0)

krajta kobercová

Morelia spilota spilota

3 (1,2)

krajta královská

Python regius

3 (1,2)

krajta kýlnatá

Morelia carinata

2 (1,1)

krajta malajská

Python brongersmai

2 (1,1)

krajta mřížkovaná

Malayophyton reticulatus

3 (2,1)

krajta olivová

Liasis olivaceus

4 (2,2)

krajta ostrovní

Liasis savuensis

2 (1,1)

krajta papuánská

Apodora papuana

2 (1,1)

krajta pestrá

Python curtus curtus

3 (1,2)

krajta skvrnitá

Antaresia childreni

5 (1,4)

krajta skvrnitá

Antaresia maculosa

3 (1,2)

krajta skvrnitá

Antaresia stimsoni orientalis

2 (1,1)
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PLAZI (Reptilia)
Druh

Vědecký název

Počet

HADI (Serpentes)
psohlavec

Corallus batesii

4 (1,1,2)

psohlavec hnědý

Corallus ruchsenbergerii

1 (1,0)

psohlavec orinocký

Corallus hortulanus

5 (2,3)

užovka

Rhadinophis frenatum

2 (0,0,2)

užovka

Gonyosoma prasinum

2 (1,1)

užovka amurská

Elaphe schrenckii

2 (1,1)

užovka býčí

Pituophis catenifer sayi

3 (0,0,2)

užovka černá

Pantherophis obsoletus quadrivittatus

3 (1,2)

užovka červená

Pantherophis guttatus

2 (1,1)

užovka dvojskvrnná

Elaphe bimaculata

1 (1,0)

užovka japonská
užovka liščí

Elaphe climacophora

3 (0,0,3)

Pantherophis vulpinus

1 (0,0,1)

užovka nosatá

Rhynchophis boulengeri

2 (0,0,2)

užovka ozdobná

Oreocryptophis porphyraceus coxi

1 (0,0,1)

užovka prériová

Pantherophis emoryi

3 (1,2)

užovka prériová

Pantherophis emoryi meahllmorum

2 (1,1)

užovka růžkatá

Philodryas baroni

2 (1,1)

užovka tenkoocasá

Orthriophis taeniurus grabowskyi

2 (1,1)

užovka tenkoocasá

Orthriophis taeniurus taeniurus

1 (0,0,1)

užovka tenkoocasá

Orthriophis taeniurus ridleyi

3 (1,2)

užovka

Orthriophis taeiura Callicyanous

4 (2,2)

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)

hroznýšovec jamajský

Epicrates subﬂavus

3 (1,2)

hroznýšovec kubánský

Chilabothrus angulifer

5 (2,1,2)

hroznýšovec portorický

Epicrates inornatus

5 (0,0,5)

CELKEM DRUHŮ PLAZŮ
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137

OBOJŽIVELNÍCI (Amphibia)
Druh

Vědecký název

Počet

ŽÁBY (Anura)
ropucha obrovská

Rhinella marina

1 (0,1)

rosnice siná

Litoria caerulea

3 (1,2)

rosnička včelí

Trachycephalus resiniﬁctrix

2 (2,0)

pralesniška benedikta

Ranitomeya benedicta

3 (1,2)

pralesnička vanzoliniova

Ranitomeya vanzolini

6 (3,3)

pralesnička strašná

Phyllobates terribilis

4 (1,3)

pralesnička pruhovaná

Phyllobates vittatus

2 (1,1)

pralesnička klamavá

Ranitomeya imitator varadero

4 (1,3)

pralesnička harlekýn

Dendrobates leucomelas

4 (2,2)

pralesnička drobná

Oophaga pumilio

3 (1,2)

pralesnička ba�ková

Dendrobates auratus „Ancon hill“

4 (1,3)

pralesnička ba�ková

Dendrobates auratus

2 (1,1)

pralesnička ba�ková

Dendrobates auratus „El Oro“

3 (1,2)

pralesnička barvířská

Dendrobates tinctorius „Tumucumaque“

3 (1,2)

pralesnička barvířská

Dendrobates tinctorius „Graubeiner“

4 (1,3)

pralesnička azurová

Dendrobates tinctorius azureus

5 (2.3)

pralesnička anthonyova

Epipedobates anthonyi

3 (1,2)

pralesnička amazonská

Ranitomeya amazonica

3 (1,2)

CELKEM DRUHŮ OBOJŽIVELNÍKŮ
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MLáĎata narozena v roce 2021
Druh

Vědecký název

Počet

emydura červenobřichá

(Emydura subglobosa)

0.0.3

felsuma standingova

(Phelsuma standingi)

0.0.2

felsuma madagaskarská

(Phelsuma madagascariensis)

0.0.2

felsuma klemmerova

(Phelsuma klemmeri)

0.0.6

hyena skvrnitá

(Crocuta crocuta)

1.0

chameleon jemenský

(Chamaeleo calyptratus)

0.0.20

anolis skalní

(Anolis lucius)

0.0.15

anolis

(Anolis ferreus)

0.0.13

gekončík noční

(Eublepharis macularius)

0.0.1

kosman běločelý

(Callithrix geoﬀroyi)

1.1

kosman bělovousý

(Callithrix jacchus)

4.0

lama krotká

(Lama glama)

0.2

lvíček zlatohlavý

(Leontopithecus chrysomelas)

1.0

holandská zakrslá koza

(Capra aegagrus hircus)

2.2

klokan bennetův

(Macropus rufogriseus fruticus)

1.0

ovce ouessantská

(Ovis aries)

2.2

ovce walliská černonosá

(Ovis aries)

0.1

osel domácí

(Equus africanu)

0.2

mara stepní

(Dolichotis patagonum)

1.0

nandu pampový

(Rhea americana)

0.0.2

nosál červený

(Nasua nasua)

0.0.3

psohlavec orinocký

(Corallus hortulanus)

0.0.13

scink tanimbarský

(Tiliqua scincoides chimaerea)

0.0.11

shetlandský pony

(Equus caballus)

0.1

muntžak malý

(Muntiacus reevesi)

0.2

tamarín bělohubý

(Saguinus labiatus)

2.2

kočka rybářská

(Prionailurus viverrinus)

1.1

pralesnička ba�ková

(Dendrobates auratus)

0.0.48
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Druh

Vědecký název

Počet

pralesnička harlekýn

(Dendrobates leucomelas)

0.0.6

pralesnička azurová

(Dendrobates tinctorius azureus)

0.0.65

pralesnička pruhovaná

(Phyllobates vittatus)

0.0.52

pralesnička anthonyova

(Epipedobates anthonyi)

0.0.7

pralesnička ba�ková

(Dendrobates auratus Ancon Hill)

0.0.23

pralesnička barvířská

(Dendrobates tinctorius Graubeiner)

0.0.2

pralesnička vanzoliniova

(Ranitomeya vanzolinii)

0.0.5

pštros africký

(Struthio camelus)

0.0.2

žako velký

(Psittacus erithacus)

0.1

...z pera naŠich zaMĚStnanců
LÉčBa Lvíčka zLatohLavÉho (LeontopithecUS chrYSoMeLaS)
V listopadu 2021 jsme zjis�li, že má mladý lvíček zlatohlavý krvavý a ošklivě hnisající
prsteníček na pravé přední konče�ně. Veterinářem byla doporučena vzhledem k velikos� zranění amputace. Domnívali jsme se, že toto zranění mohli mládě� způsobit například rodiče. Operace proběhla úspěšně. Mládě dostalo depotní ATB a zotavovalo
se. Po týdnu se ale stejný problém objevil i přes ATB na dalších dvou prstech. Tentokrát však na levé přední konče�ně. Po poradě s veterinářem jsme vzali z těchto prstů
vzorky pro rozbor. Z důvodu možné nákazy dalších zvířat jsme přistoupili k oddělení
již samostatného mláděte od rodičů, přičemž zůstal zachován alespoň vizuální kontakt. Chovnému páru jsme v ubikaci vyměnili z hygienických důvodů veškeré parkosy.
Bakteriologické vyšetření odhalilo, že všechny problémy byly způsobeny Staphylococovou infekcí. Ta se šířila z nehtových lůžek po celém těle.
S mládětem jsme denně manipulovali z důvodu přikládání zábalů z roztoku
Ac�marisu na všechna pos�žená místa. Zábaly byly dělány 3* denně. Jednalo se celkem
o 3 prsty a ránu na ocase, kterou jsme objevili při druhém vyšetření u veterináře. Celkově
trvala léčba 2,5 měsíce s úspěšným koncem.
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UMĚLÝ odchov MarY Stepní (doLichotiS pataGonUM)
8.9. 2021 jsme zaznamenali úhyn chovné samice mary stepní. Po pitvě bylo zjištěno, že samice měla v porodních cestách uvízlé mládě.
Co jsme ale netušili byl fakt, že samice s�hla ještě před �m jedno mládě porodit. Na něj kolega narazil při úklidu výběhu, jak se ukrývá
v noře ještě s jednou starší samicí, která mu tak dělala te�čku. Bylo nutné abychom mládě odchy�li a pokud o něj nechceme přijít, tak
začít s dokrmováním. Vzhledem k členitos� terénu ve výběhu se odchycení zdařilo až následující den. Od našich veterinárních lékařů
z kliniky Vetpoint jsme vyzískali recept na první mléko pro hlodavce.
Postup přípravy mléka byl následující:
Pro dávkování jednotlivých surovin byla využita plastová 20 ml injekční stříkačka.
Plnotučné mléko - 48 ml
Nízkotučný tvaroh - 36 ml
Vaječný žloutek - 2 ml
31% smetana - 6 ml
Olej - 1 ml
Do mléka byla přidávána probio�ka Biolapis for rabbits. Postupně jsme z výše zmiňovaného mléka přešli na sušené mléko pro malé
savce od ﬁrmy Beaphar (Small Animal Milk).
Prvních 10 dní byla mara krmena po 2 hodinách (9.9. – 18.9.). Od 11. do 19. dne byla krmena přes den po 2 hodinách a v noci již
se 7-hodinovým rozestupem (19.9. – 27.9.). Od 11. dne byla maře nabízena i pevná strava v podobě sena a zelené píce. 20. den začalo
mládě odmítat námi nabízené mléko a bylo přikrmováno pouze dvakrát denně s �m, že po celý den mělo k dispozici pevnou stravu.
Od 25. dne mládě bylo vypuštěno zpět do výběhu. 36. den po narození, kdy již bez problémů zvládá současné venkovní teploty, přijímá
pevnou stravu a je přikrmováno jedenkrát denně. Mládě bylo odstaveno 50. den života.
Odchov mary bereme jako zajímavou zkušenost. Díky tomuto faktu jsme načerpali mnoho přínosných informací, které budeme moci
dále využívat například při odchovech ohroženějších hlodavců.
Eliška Dušková
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odchov drápkatÉ opice
I v roce 2021 se nám dařilo v odchovu o drápkatých opiček. Dva odchovy jsme 15.2 a 27.8. zaznamenali
u tamarínů bělohubých (Saguinus labiatus). Samice i samec jsou zasloužilými rodiči a k dispozici měli
řadu pomocníků, předchozích mláďat. V obou případech se narodila dvojčata. Dva odchovy jsme v
roce 2021 měli také u kosmanů bělovousých (Callithrix jacchus). První proběhl 18.5. a do skupiny
ke staršímu sourozenci přibylo jedno mládě. Druhý odchov proběhl na podzim 26.10. a narodila
se zde dvě mláďata. Prvoodchov se podařil u kosmanů běločelých (Callithrix geoﬀroyi) 16.5. se
zde narodila dvojčata a i přesto, že samec se samicí dosud žádná mláďata neměli, odchov zvládli
perfektně.
U druhu lvíček zlatohlavý (Leontopithecus chrysomelas) jsme v roce 2021 zaznamenali dva
porody. První porod proběhl 4.2. a narodila se dvojčata. Pro obě dospělá zvířata se jednalo o
prvoodchov a jejich nezkušenost byla znát i na jejich péči a manipulaci s mláďaty. O jedno z
mláďat ani jeden nejevil zájem a mládě druhý den po porodu uhynulo. U druhého mláděte došlo
k mnoha pádům, často způsobeným shazováním mláděte ze zad, a brzy jsme pozorovali záchvaty
podobné epilep�ckým. Prodlevy mezi jednotlivými záchvaty se zkracovaly, mládě po nich bylo unavené, dlouho se zotavovalo a tak bylo 18.5. přistoupeno k eutanazii. 7.8. jsme se dočkali druhého
porodu. Opět se narodila dvojčata, jedno pravděpodobně již mrtvé. O druhé mládě se poměrně dobře
starali a zdálo se, že vše probíhá bez problému. Nakonec ale došlo ke zranění (okousání) ocásku. A později ke zranění prstu, které vedlo k jeho amputaci. Mladé zvíře bylo nutné oddělit na ošetřování a i přesto,
že se zvířata viděla a slyšela, po návratu mláděte do voliéry docházelo k jeho napadání samcem a tak muselo
být odděleno trvale.
V tomto roce se nerozmnožily 4 druhy drápkatých opic. Jedná se o kosmany zakrslé (Cebuella pygmaea), kde došlo po úhynu
chovného samce k umístění nového a to k samici a jejímu potomkovi (opět samice). Samec byl dopárován pouze jednou samicí a snad
se tedy podaří odchov v příš�m roce. U kosmanů stříbřitých (Mico argentatus) jsme nalezli uhynulé mládě a u tamarínů žlutorukých
(Saguinus midas) odchov v tomto roce nebyl. Vzhledem k věku jsme ani neočekávali odchov od tamarínů pinčích (Saguinus oedipus).

odchov Žako veLkÝ (pSittacUS erithacUS)
Na přelomu roku 2020/2021 se nám podařil také odchov u papoušků žaků
velkých (Psittacus erithacus). V hnízdě se ze dvou vajec vylíhlo jedno mládě,
které bylo odchováno přirozeně pod rodiči. Podle gene�ckého určení se jednalo
o samičku a návštěvníci měli možnost vidět ji s rodiči ve venkovní voliéře.
Do zimoviště se s nimi už ale nevrá�la, zamířila k soukromému chovateli.
Miroslava Strašilová
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kapYBarY (hYdrochoerUS hYdrochaeriS)
Na konci roku 2020 jsme u nás přivítali mladý pár kapybar, samce Obelixe a samici Bezinku. Nejdříve byli kvůli nízkým teplotám
zavřeni ve vnitřní ubikaci, a tak jsme měli spoustu času, aby si na nás zvířata v klidu zvykla a my je lépe poznali. Naše kapybary si na
sebe zvykly hned od začátku, za což jsme opravdu rádi, protože jejich spojování není vždy úplně jednoduché. V průběhu času sice došlo
v páru k několika málo konﬂiktům, ale ne k tak vážným, aby musely být řešeny oddělením. Po zpřístupnění venkovní expozice jsme již
po několika málo týdnech pozorovali první páření a v následujících měsících další. Byli jsme tedy v očekávání, jestli se zadařilo. Samice
porodila jedno velké zdravé mládě po pě� měsících od druhého pozorovaného páření. Bezinka jako prvorodička byla ze začátku mírně
nervózní, což netrvalo dlouho a brzy se ujala své mateřské pozice. Mladá samička hned první den po porodu plavala a po zbytek doby
krásně prospívala. Doufáme, že i další odchovy u těchto zvířat budou minimálně stejně úspěšné.

pŠtroS dvoUprStÝ (StrUthio caMeLUS)
V letošním roce jsme opět zprovoznili naši líheň pro umělý odchov vajec a rozhodli jsme
se, že se pokusíme odchovat pštrosy dvouprsté, u kterých jsme za�m žádný odchov neměli,
protože samec se o vejce nestará. Nastudovali jsme literaturu a pus�li se do práce. Po počátečních chybách a nezdarech se nám nakonec vylíhla tři pštrosata, čtvrté bohužel uhynulo při
líhnu�. Začali jsme tedy s odchovem, stejně jako u ostatních druhů pštrosů. První kuře
čtrnáct dní prospívalo a pak náhle uhynulo. Po konzultaci s odborníky z jiných zoo
jsme zjis�li, že to bylo s největší pravděpodobnos� způsobeno nedodáváním
trusu od dospělců kvůli vnitřní mikroﬂóře. Pštrosi dvouprs� jsou v tomto
zvláštní, protože jiné druhy pštrosů výkaly k potravě nepotřebují. Tuto
chybu jsme u dalších kuřat napravili a další odchovy už byly úspěšné.
Umělý odchov plánujeme i v dalších letech. Vím, že co se týče techniky líhnu�, máme pořád co zlepšovat, ale i přesto doufám, že se v
dalších letech budeme moci pochlubit těmito malými krasavci.
Jakub Steinbach

odchov kočkY rYBáŘSkÉ (prionaiLUrUS viverrinUS)
V letošním roce byl završen chov koček rybářských narozením dvou samců.
Koťata se narodila 8. 5. 2021. Koncem srpna jsme však bohužel přišli o naši
12letou chovnou samici, u které se projevily problémy se zadními konče�nami. Hybnost konče�n se během pár dní natolik zhoršila, že bylo rozhodnuto o eutanázii. Koťata v této době již nebyla na matce závislá. Tato kočka porodila za život 16 mláďat v 8 vrzích, z čehož se jí úspěšně podařilo
odchovat 12. Byla opravdu velmi zkušenou a pečlivou matkou. Jak bude
chov dál pokračovat, je otázkou. V součastnos� společne s koordinátorem chovu hledáme vhodnou samici na dopárování.

odchov hYenY SkvrnitÉ (crocUta crocUta)
Do letošního roku se narodilo již 9 mláďat ve 4 vrzích, z čehož bylo úspěšně
odchováno 5 mláďat (všichni samci). V tomto roce se 19. 4. narodila poprvé
tři mláďata. Samice je porodila do venkovní nory, kterou si sama vyhrabala.
Střídavě je vynášela na procházky po výběhu, o existenci tře�ho mláděte však svědčil
jen zvuk kňučících mláďat vycházející z nory. Za 4 dny však byly jasně rozeznatelné jen dva
hlasy. Za 6 dní od porodu již samice přemís�la mláďata do ubikace, kde jsme je následně měli možnost
zkontrolovat a zvážit (1,1 kg a 1,4 kg). Kromě rány na zádech (od potyček mezi mláďaty i zubů samice) u menšího mláděte vypadala obě
dvě v pořádku. Za dva dny jsme však v ubikaci nalezli již jediné, nejsilnější mládě. Mládě po dvou měsících již začalo pomalu přijímat
malé kousky masa. Opro� předchozím mláďatům, je s �mto horší spolupráce. Je bojácné, a proto chození do ubikace vyžaduje trénink.
Drží si od nás spíše odstup. Má také tendence krást maso od matky, která je k němu s přibývajícím věkem stále méně benevolentní.
Proto ho od 8. měsíce věku krmíme samostatně.

enrichMent
I v tomto roce jsme nadále pokračovali v osvědčeném enrichmentu jak u šelem, tak primátů a papoušků. Kromě koření a bylinek,
dýní, vánočních stromků, papírových rolí a krabic, plnících míčků, košíků a proutěných koulí, dřevěných kmenů s otvory a mnoho
dalšího zpestření jsme nově používali i plastové psí hlavolamy a svačinové boxy. V letním období jsme také vyráběli mražené dobroty ve formě zmrzliny. Byly zakoupeny 4 typy hlavolamů, které jsme vyzkoušeli u surikat, nestorů kea, krkavce, vyder, lvíčků a kotulů.
Svačinové boxy se po pár neúspěšných pokusech naučily během pár minut otevírat vydry malé. Pro nestory kea s jejich zahnutými
zobáky to nebyl také příliš těžký úkol. Déle jim však trvalo přijít na to, jak se dostat pro potravu do krmítka pro veverky.
Lucie Hrdličková
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...UdáLo Se v teráriU
Prvním, ač nečekaným úspěchem roku, bylo narození 11 scinků tanimbarských (Tiliqua scincoides chimaerea). Mláďata přišla na svět jen několik dní po
Novém roce. V tomto roce proběhlo v teráriích i k několika expozičním
inovacím. Nalevo od stěny věnované šípovým žábám vznikla nová terária, kde mohou návštěvníci pozorovat zvířata, která byla doposud ukryta
v zázemí. Jsou to �liqua obrovská (Tiliqua gigas evanescens), anolis ferreus (Anolis ferreus), užovka růžkatá (Philodryas baroni) a krajta skvrnitá
(Antaresia maculosa). Dále pak mohou návštěvníci vidět v nových expozicích i zástupce našich momentálně největších hadů krajtu ametystovou
(Morelia amethistina) a pár hroznýšů madagaskarských (Acranthopis
madagascariensis). Velkou radost jsme měli také ze 13 mláďat psohlavce orinockého (Corallus hortulanus) narozených 20. srpna a první snůšky
emydur červenobřichých (Emydura subglobosa). Z 11 vajec se po 45 dnech
(dne 15.12.) inkubace při teplotě 28,5 °C vylíhla 3 mláďata. Mimo to se letos
dařily i odchovy u chameleonů jemenských (Chamaeleo calyptratus), gekončíků
nočních (Eublepharis macularius) a anolisů skalních (Anolis lucius).
Jan Doněk

praLeSničkY
V roce 2021 oboha�ly naší kolekci „šípových žab“ další druhy, a to pralesnička amazonská (Ranitomeya
amazonica), pralesnička ba�ková (Dendrobates auratus „El Oro“), pralesnička strašná (Phylobates terribilis Orange), pralesnička barvířská (Dendrobates tinctorius „Tumucumaque“) a pralesnička barvířská (Dendrobates tinctorius Nominat), které jsme však pořídili jako mláďata a na jejich odchovy
teprve čekáme. V současné době tak chováme již 16 druhů těchto užasných žabek.
ODCHOVY
pralesnička azurová (Dendrobates tinctorius azureus) 0.0.65
pralesnička barvířská (Dendrobates tinctorius Graubeiner) 0.0.2
pralesnička pruhovaná (Phyllobates vittatus) 0.0.52
pralesnička harlekýn (Dendrobates leucomelas) 0.0.6
pralesnička Vanzoliniova (Ranitomeya vanzolinii) 0.0.5
pralesnička ba�ková (Dendrobates auratus Green) 0.0.48
pralesnička ba�ková (Dendrobates auratus Ancon Hill) 0.0.23
pralesnička Anthonyova (Epipedobates Anthonyi) 0.0.7
Renata Charousková
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novinkY z technickÉho zázeMí
V tomto roce jsme započali výstavbu ubikace pro promyky a servaly stepní společně s venkovními výběhy.
Obě venkovní expozice jsou tvořeny betonovými plotovými dílci ve vzhledu š�paný kámen, kdy některá pole
jsou nahrazena skly. Detaily doladili naši kameníci, kteří nám část roku opět napomohly ve výstavbě nových expozic. „Strop“ venkovní expozice servalů zakryje síť, kterou budou podpírat nejen ocelová lana,
ale i kovové podpěry a vztyčené kmeny. Výběh je již zarostlý stromy, které na tomto místě byly před
několika lety zasazeny, a pro zvířata zde vznikla zákou� k ukrývání a s�n. Venkovní expozice promyk
je podbetonovaná s možnos� vsakování dešťové vody. Bude navezena zemina k osázení a parkosy.
Aktuálně zvažujeme typ zabezpečení pro� úniku (plexi na stěnách, zasíťování, ohradník). Zvířata
mají možnost přechodu do vnitřní ubikace skrze podzemní tunel. Obě vnitřní expozice jsou vytápěny elektrickými sálavými panely a odvětrávány. Jako u všech staveb se snažíme o minimální
únik tepla. Využíváme tedy kvalitní plastová okna a dveře + silné zateplení budovy. Nechybí zde
ani technická chodba. Další expozicí ve výstavbě je venkovní výběh pro mary stepní, jejichž původní byl nevyhovující a bude zcela předělán. Na jeho místě vznikne expozice pro sysly obecné.
Nový výběh je ve stejném stylu jako mnohé zde budované. Obvodové stěny jsou tvořeny kameny
s prosklením. Zajímavým doplněním je ubikace tvořená kameny se zelenou střechou (osázena sukulentními rostlinami).
Jedním z dalších započatých projektů je expozice pro ary, kotuly a lvíčky. Upravené 3 lodní kontejnery byly umístěny do tvaru „U“ a usazeny na betonové patky. K vnitřní izolaci jsme použili tvrdou stříkanou pěnu, která byla následně zakryta dřevotřískovými deskami. Nechybí výřezy na okna z návštěvnických
stran a výlety/výlezy pro zvířata. Dveře i okna jsou opět s velice dobrými izolačními vlastnostmi. Tou největší
zajímavos� této stavby bude velká oblouková voliéra, která bude jeřábem usazena na stropy kontejnerů. Čelo
voliéry bude částečně z návštěvnické strany proskleno. Vnitřek bude oživen o vodní plochu, kamenné obvodové zídky
a samozřejmě parkosy. V plánu je nechat kontejnery porůst psím vínem a vybudovat chodníky ze zámkové dlažby po obvodu stavby.
Vnější plášť kontejnerů byl zbroušen a natřen novou barvou. Pro papoušky jsou umístěny ve vnitřní čás� hnízdní boudy. Primá� budou
mít venkovní voliéry z druhé strany této stavby. K vytápění byly opět zvoleny sálavé panely. U všech budov nechybí hlídače teplot, pro�požární senzory a senzory pro� vniknu�.
Starý dřevěný přístřešek ve výběhu poníků nahradila stáj se třemi předěly, které budou sloužit k separaci zvířat či odchovu běžců.
Velkou proměnou prošlo zázemí pro návštěvníky i personál zoo. Při vstupu byla postavena nová budova pokladny, suvenýrů
a toalety. Pro personál byla vybudována nová šatna, kuchyňka a koupelna a to v přízemí hlavní budovy, kde se dříve nacházela dílna.
Dílna byla následně přesunuta a nově postavena v horní čás� zoo vedle technických hal. Pro její vytvoření byly použity 3 kostry stavebních buněk, na které byly upevněny PUR panely. Snažili jsme se opět o dobrou tepelnou izolaci. Vznikla tak prostorná stavba potřebná
pro uskladnění materiálů, nářadí a pro výrobu.
Na podzim jsme započali pokládku nových rozvodů vody a elektriky do horní čás� zoo směr za�m nevyužívaná lesní část. Tímto
jsme připravili i horní areál zoo k bezproblémovému připojení k těmto sí�m. Ve stejném období nám specializovaná ﬁrma zrekonstruovala jezírko u koček rybářských a vyder malých, čímž jsme docílili este�čtějšího vzhledu expozic.
Lukáš Kukačka
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pŘeStavBa terária
Další významnou akcí zahájenou v roce 2021 je zahájení přestavby původní zděné budovy, v které se v současné době nacházejí expozice drápkatých opic a terária. Vnitřní a vnější
expozice drápkatých opiček zůstanou zachovány. Pokračovat bude výstavba terárií v přízemí a celé první patro bude věnováno terarijní expozici včetně zázemí, na
celkové ploše 250 m2. Vstup do prvního patra bude
realisován prostřednictvím vysuté lávky, aby mohl
být užíván jako bezbarierový. Za�m byla ukončena
výměna čás� původní střešní kry�ny, stávající polykarbonát nevyhovoval s ohledem na velké teplotní
výkyvy. V hrubé stavbě jsou za�m jen výběhy pro
suchozemské želvy a nosné konstrukce nádrží pro
velké hady. Budeme se snažit, abychom rozsáhlou
kolekci našich plazů dokázali ukázat našim návštěvníkům v co nejkratší době.
Tomáš Albrecht
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akce v průBĚhU rokU
veLikonoční poMLázka

Na našem e-shopu jsme pro podporovatele naší zoo připravili dárkové poukazy na krmení zvířat s názvem „Velikonoční pomlázka“.
Kupující �mto způsobem přispěli na krmení u jednotlivých druhů zvířat. Sestaveno bylo velice zajímavé menu podobně, jako tomu bylo
u „Štědrovečerní nadílky“.

PETRO, DĚKUJEME,

PETRO, DĚKUJEME, že jste vykoledovala
pro LVÍ BRATRY

velikonoční balíček dle jejich gusta.

že jste vykoledov

VLKY EURASIJSKÉ

pro
velikonoční balíč
ek dl

PETRO, DĚKUJEME, že jste vykoledovala

ala

SOVY PÁLENÉ

pro
velikonoční balíček dle jejich gusta.

e jejich gusta.

hovězí, kuřecí, sko
pové a vepřové ma
so

hlodavci a kuřátka

hovězí, kuřecí, skopové a vepřové maso

PETRO, DĚKUJEME,

že jste vykoledov

MAKAKY KÁPOVÉ

pro
velikonoční balíč
ek dl
mrkev, papriky,
okurky

e jejich gusta.

, jablka, petržel a

hrušky

pohádková zoo

ala

Ve spolupráci s divadlem KK jsme uspořádali
den plný pohádek. Herci dětem odehráli představení O Smolíčkovi, O Sněhurce a Pohádky
pana Pohádky.

koFo kino
Ve spolupráci s Kofolou jsme v zoo dne
2. srpna uspořádali letní kino. Promítána byla
pohádka „Hurá do džungle“.

záŽitkY v zoo
V této sekci je vše jako v loňském roce. Pořádáme zážitkový program „Nakrmte si mě“,
při kterém mohou objednaní návštěvníci společně s ošetřovatelem nakrmit vybrané druhy
zvířat. Dbáme na zanechání časů běžných krmení, nedochází ke kontaktu se zvířaty a denně
může tento zážitek absolvovat pouze 1 osoba a to po dobu 15- 20 minut. Den ošetřovatelem
je oblíbeným zážitkem, kdy se návštěvník může během dne seznámit s prací ošetřovatelů
a dostat se ke zvířatům „blíže“ než běžný návštěvník.
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pŘíMĚStSkÉ táBorY „MLadÝ BioLoG“
I tento rok jsme neopomněli uspořádat velice oblíbené příměstské tábory. Celková kapacita v šes� termínech byla 130 dě�. Navracející se dě� nás opět přesvědčily o smyslu pořádání. Je to práce nelehká, ale činí nám radost. Při 5-� denních táborech jsme s dětmi
navš�vili i kolegy ze Zoo Jihlava, kteří nám přichystali i komentovanou prohlídku. Téma táborů bylo „Po stopách Poutníka z Hrádečku“.
Cílem bylo naučit dě� porozumět a naslouchat přírodě.

koMentovanÉ prohLídkY
Nejen denní, ale i večerní komentované prohlídky jsou součás� naší zoo už několik let. Páteční večery patřily návštěvníkům, kteří
využili rezervace na komentovanou prohlídku s výkladem a opékáním buřtů. Jako každý rok i letošní letní sezóna byla zpestřena naším
erudovaným personálem, který vždy v 10:00 a 14:00 provázel návštěvníky po areálu zoo a to s velmi poučným výkladem. Tyto prohlídky
mají vždy veliký úspěch, jelikož jsou poměrně ojedinělé. Nechyběly ani návštěvy škol, školek a táborů, kterým jsme též poskytly odborný výklad a díky podpoře z MŽP jsme využili i námi vyhotovených vzdělávacích sešitů, které si dě� odnášely.
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akce S adoptivníMi rodiči a SponzorY
10. 9. 2021 jsme společně s adop�vními rodiči a sponzory zoo oslavili 10 let od položení „Základního kamene“. Při této akci nechybělo dobré jídlo, pi�, hudba a i program pro dětské návštěvníky. Jednalo se o druhý ročník této akce, při němž jsme mohli vyjádřit naše
poděkování všem, kteří nás podporují.
Dalšími akcemi v druhé polovině roku bylo: Loučení s létem, Strašidelná zoo a Čertovská zoo. Tyto akce pořádáme každoročně.

korUna ze vStUpenkY
Již tře�m rokem putuje každá koruna z prodané vstupenky a z prodaného nanuku na ochranářský projekt. V letošním roce jsme
podpořili opět The Kukang Rescue Program a nově Pesisir Balikpapan. Díky Prima zmrzlině a prodaným nanukům jsme přispěli 14 000,Kč a naše zoo nejen z prodeje vstupenek, ale i z dražby foto obrazů získala částku přesahující 115 000,- Kč. Odesláno na tyto projekty
bylo celkem tedy necelých 130 000 ,- Kč.

vánoční SvátkY v zoo
Díky celoročnímu otevření, které nám umožnila nová stavba pokladny, jsme poprvé mohli nabídnout návštěvníkům zažít zimní atmosféru zoo. Pro vytvoření vánoční atmosféry jsme nechali vyhotovit kreslený betlém, který byl instalován do lesní čás� v altánu. Dále
jsme osvětlili novou vstupní budovu a i samotný betlém. Atmosféru zpříjemnily i koledy linoucí se právě z betléma. Zoo byla otevřena
mimo klasickou víkendovou otevírací dobu i 24. 12. a 27. - 31. 12.
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pLánY pro BUdoUcí rozvoJ zoo
Aktuálně necháváme vypracovat projekt na výstavbu edukační budovy, která zároveň bude sloužit jako restaurace. Navíc zde bude
zázemí pro personál (kanceláře). Stále se rozhodujeme, zda podkroví budovy přizpůsobit i k možnos� ubytování.

Plánovaná
edukační a gastro
budova

Dokončen byl projekt budovy ubytování pro personál, jehož realizace bude v průběhu roku 2022. Touto výstavbou dosáhneme
uvolnění podkroví hlavní budovy, která by tak mohla kompletně sloužit jako expozice terárií se zázemím.
Rádi bychom v průběhu roku 2022 a 2023 propojili některé úseky areálu zoo tak, aby na sebe cesty lépe navazovaly. V tomto nám v
některých případech brání neustálý rozvoj. Průběžně se snažíme staré expozice z našich začátků modernizovat či je nahrazovat novými.
Dále vylepšujeme informační a vzdělávací prvky v areálu vč. jazykových překladů.
V plánu je instalace solárních panelů na střechu hlavní budovy. Jedná se o nemalou inves�ci, která však napomůže ve ﬁnancování
elektrické energie.

Připravované
umístění
fotovoltaických
panelů na budovu
stávajícího
terária
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Stavba budovy
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