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organizační struktura
zřizovatel: Park exotických zvířat o.p.s. 
Obecně prospěšná společnost vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích  
oddíle O, vložka 145
sídlo: Dvorec 17, 373 12 Borovany
ič:      28069706
Dič:   CZ28069706

HlaVní činnost obecně prospěšné společnosti
  •  provoz zoologické zahrady
  •  chov zoologických zvířat za účelem jejich rozmnožování a vystavování
  •  chov zvířat, jejich nákup a prodej, výměna a zapůjčení
  •  příprava a provoz vzdělávacích programů
  •  vytváření informačních systémů a propagace činnosti
  •  provoz agroturistiky
  •  fotografování se zvířaty
  •  výstava osteologického materiálu

statutární orgán
Ředitel 
Viktor Ambrož
správní rada
předseda - Jana Ambrožová, členové - Marie Šafářová, František Domin
Dozorčí rada
Jitka Volfová, Alena Hrušková, Jiří Volf
zakladatel
Viktor Ambrož

zaměstnanci zoo
Viktor Ambrož | ředitel
Marie Hatalová | ošetřovatelka
Petr Homola | ošetřovatel
Iva Fryčková | ošetřovatelka
Mgr. Roman Gogolka | ošetřovatel
René Šťastný | ošetřovatel
Anna Vrábková | edukační pracovník
Jana Bláhová | pokladní
Ing. Miroslav Vráblík | odborný garant

pracoVníci na Dpp
Petr Voráček
Mgr. Soňa Fialová
Marek Volf

noVý směr, noVá zVíŘata
První polovina roku 2014 se nesla v duchu jedovatých hadů a to konkrétně kober rodu 
Naja.S myšlenkou vybudovat v naší zoo terárium s nejpočetnější  kolekcí těchto hadů jsme si 
pohrávali již předchozí roky. Příprava této expozice co se týče plánování a budování započala 
již v roce 2013 na místě, které bylo do té doby nevyužité a zanedbané. Původní plánování 
otevření pavilonku Venomous mělo proběhnout v květnu, nakonec po vyřešení několika 
komplikací a detailů proběhl slavnostní křest k narozeninám zoo – 10. 8. 2014. Terária osídlila 
zvířata, která byla několik let kompletována a získávána ze zahraničí nebo od soukromých 
chovatelů. Postupně se zdařilo kobry dopárovat a vytvořit kolekci  s 20ti vystavovanými druhy 
z celkového počtu 22 žijících druhů. Své místo v pavilonku našel i pár ovíječe filipínského.
V zoo se postupně opravovalo a zvelebovalo prostředí chovaným zvířatům. Podařilo se 
dokončit rekonstrukci výběhu rysů kanadských, tak aby splňoval nároky na chov  a umožnil 
šelmám kvalitní život. Ostatní výběhy byli doplněny o parkosy, nové větve, kameny, kmeny.
Pro nejmenší návštěvníky bylo v zadní části zoo pořízeno dětské hřiště a krytá pergola 
u občerstvení. Postupně se zoo osazovala dřevinami a exotickými stromy, květinami.
Proběhlo zde několik pravidelných akcí – oblíbené oslavy dětského dne,největší akce roku 
narozeniny zoo, Den zvířat, Den stromů a závěr roku patřil oslavám vánočních svátků, kdy 
byl pro návštěvníky připraven živý betlém  s vánočním programem. Na konci srpna proběhla 
v zoo akce na podporu handicapovaných dětí v centru Arpida.
V rámci rozšíření kolekce chovaných druhů se vedení zoo rozhodlo pro pořízení krátkokřídlých 
ptáků a to konkrétně seriemy rudozobé a brodivých ptáků – méně chovaný druh ibisů 
slámokrkých. Došlo i k navýšení počtu chovaných primátů a to o druhy makak jávský  
a z drápkatých opiček o druhy tamarín pinčí, tamatín bělohubý a samici gibona lara. U makaků 
jávských a tamarínů pinčích došlo ještě v tom roce k narození mláďat, u gibonů proběhlo 
intenzivní páření. Po dlouhém zvažování padlo rozhodnutí o ukončení chovu poníků, zebu 
zakrslých, jaků a omezení chovu oslíků. Nově bychom chtěli započít s novým směrem chovu 
afrických zvířat, která by do budoucna měla osídlit safari výběh. Tato vize je naší další výzvou 
v budování  zoologické zahrady.
Chovatelé v zoologických zahradách pečují o živé organismy a tak jako k této práci patří hezké 
události – narození mláďat, tak se musejí potýkat i s nepříjemnými jako je úmrtí nemocných 
nebo zestárlých zvířat. Po dlouhých 25 letech nás na konci srpna opustil maskot zoo a dalo 
by se říct i zakladatel chovu, lev 
Kristián. Jsme mu vděčni za mnoho 
krásných mláďat, chovatelských 
zkušeností a vlastně i za vznik zoo. 
Prožil s námi hezké, ale mnohdy 
i velmi náročné období. V zoo 
jsme si ponechali jeho potomka 
Ugase, který se svou družkou Ninou  
přivedl  v červnu na svět mládě, 
které bylo pokřtěno na počest 
svého dědy. Kmotrem lvíčete se stal 
Kristián Kodet.

Celkově bychom mohli považovat 
rok 2014 za plodný v chovu 
vzácných zvířat, povedených staveb 
a příprav na další roky. Kristian Kodet s malým Kristiánkem, 

Viktor Ambrož a moderátor Luboš Voráček
Ugas a malý Kristián
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spolupracuJící organizace

praxe  studentů v zoo:
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta - Jana Petrová, Anna 
Nedorostová, Kristýna Šafářová,
SOŠ veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové 
zkoušky - Jiří Vavera,
SOŠ rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína Treboň, SOŠ ekologická a potravinářská 
Veselí nad Lužnicí.
Magisterská práce: Bc. Václav Fiala

eDukace

Program „Poznávej zvířata“ se stal neoddělitelnou složkou vzdělávání  od dětí 
z mateřských školek přes školy základní a střední až po senior domovy. Každoročně 
se na nás těší posluchači z regionu a jsou zvědavi jaká zvířata máme do programu 
připravena  a co nového se dozvědí. Tento program probíhá mimo areál zoo v zimních 
měsících – listopad až březen. Do programu jsou zvířata pečlivě vybírána a zařazována. 
Ne každé zvířátko je vhodné do pořadu zařadit, proto začínáme s přípravou již na konci 
léta. V roce 2014 (leden – březen) jsme navštěvovali zařízení se zvířaty ovíječ filipínský 
a kajmanka dravá a od listopadu toto místo zaujmul výr bengálský, pásovec štětinatý 
a hutia konga. Cílem těchto pořadů je přiblížit svět zvířat, upozornit na jejich ochranu, 
ukázat, že člověk není na světě sám a v neposlední řadě budovat hezký vztah člověk - 
zvíře. Pevně věříme, že se to touto nenásilnou formou pomalu daří.

zapoJení Do ocHranáŘskýcH aktiVit

čacHok-asociace na ochranu krokodýlů 
Členství a podpora projektu na záchranu krokodýla siamského v Kambodži

international studbook for scimitar-horned oryx
Oryx damman -EEP

ochrana Formica ufa
Ochrana mravence lesního

služby a zážitkoVé programy

Ovíječ filipínský

staň se ošetřovatelem – tento druh zážitku se stal v posledním roce hitem. Účastník 
zážitku většinou získal poukaz jako dárek od svého blízkého a mohl tak strávit čas 
s ošetřovateli na úseku malých savců, papoušků a želv.

průvodce po zoo – v roce 2014 jsme rozdělili do 4 tras (1. trasa – šelmy , 2. trasa – 
primáti, 3. trasa – plazi, 4. strana - všeobecné informace o chovaných zvířatech). 
Školy, školky, ale i pracovní skupiny projevovaly velký zájem a odcházely plni zajímavých 
zážitků a informací.

příměstské tábory – jako novinku jsme pro děti o letních prázdninách připravili 
možnost strávit den pod vedením zkušených vedoucích, kteří si připravili opravdu 
bohatý program. Děti putovaly po okolí a poznávaly rostliny, zvířata nebo se učily jaké 
zvíře v zoo je chráněno, čím a jak často je krmeno, proč je nebezpečné nebo naopak. 
Jeden den měly možnost pracovat v laboratořích na Jihočeské univerzitě v Českých 
Budějovicích. Závěr týdne byl spíše relaxační ve znamení indiánů a opékání buřtů.

Příměstský tábor
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cHaritatiVní akce

mimořádná akce – charitativní den pro centrum ARPIDA proběhl 31. 8. 2014. Společně 
s panem Romanem Štěrbou a Jakubem Eliášem, hokejisty z HC Motor a městem 
Borovany jsme připravili den na podporu handicapovaných dětí. Proběhla autogramiáda 
hokejistů, taneční vystoupení skupiny NG DANCE CREW, prohlídka zoo s průvodcem, 
barmanská show a dražba suvenýrů. Výtěžek byl věnován centru ARPIDA. Zoo Dvorec 
přispěla volným vstupem pro děti s rodinami.

cHoVatelský úsek
Velbloud dvouhrbý (Camelus bactrianus)
Velbloud v  naší zoologické zahradě se jmenuje Omar, jsou mu 4 roky a pochází z pražské 
zoologické zahrady.
Denní krmná dávka našeho Omara obsahuje zhruba 15kg sena, 1kg speciálních granulí 
pro velbloudy od firmy Mazuri – ZOO foods, 1,5kg mrkve a tak 0,5kg jiné kořenové 
zeleniny (celer, petržel a červená řepa) + tvrdé pečivo a jádro na přilepšenou. 
Již při mém nástupu na pozici ošetřovatele trpěl Omar čas od času na průjem. 
Po konzultaci s  naším veterinárním lékařem a po koprologickém vyšetření jsme došli 
k  závěru, že Omar je citlivější na střevní parazity a doporučil nám Omara odčervovat, 
minimálně 3x do roka.
Omar u nás v  zoo obývá největší výběh společně s  párem pštrosů a čtyřmi kusy skotu 
Watusi. Nikdy mezi nimi nebyli žádné větší konflikty. Pouze občasné provokace. Omar 
například s  oblibou kouše našeho býka Romana do ocasu nebo do hlavy a Roman mu 
to oplácí proháněním po výběhu a lehkým pošťuchováním. I proto nás překvapilo, když 
se Omar dne 29.09 2014 začal stranit ostatním zvířatům a nedožral ani svou porci svých 
oblíbených pochoutek. Toto se opakovalo i příští den a navíc se Roman k Omarovi choval 
dost nepřátelsky. To už se nám zdálo opravdu zvláštní. Po důkladnějším ohledání jsme 
našli na jeho boku hlubokou tržnou ránu, která byla skryta v  husté srsti. Ihned jsme tedy 
kontaktovali našeho veterináře. Omara jsme zafixovali a ránu řádně vyčistili. Veterinář se 
rozhodl ránu nešít z  důvodu zvýšené infekce uvnitř rány. Podali jsme Omarovi antibiotika 
a oddělili ho do stáje. Každý den byla rána vymývána a zastříkávána desinfekcí. 3.10 2014 
přijel veterinární lékař, aby Omarovi připíchl druhou dávku antibiotik. Po předešlém 
zákroku už, ale Omar odmítal spolupracovat. Fixovali jsme ho ve 3 lidech a i tak Omar 
nebezpečně kopal a plival kolem sebe. Naštěstí se vše obešlo bez jakéhokoliv zranění 
ošetřovatelů i samotného Omara. Další den už měl Omar i větší chuť žrát. 
Rána se zcela zahojila a dnes se Omar těší dobré tělesné kondici a pevnému zdraví. 
Zbývá nám už jen vymyslet, jak výběh rozdělit. Oddělit tak Omara a Romana od sebe 
a předejít tím dalšímu zranění našeho velblouda.

Petr Homola - chovatel

bongo – šimpanz učenlivý (Pan troglodytes)

Pochází z odchytu, do naší ZOO byl dovezen v roce 2012 ze zoologické zahrady na Sicílii. 
Jméno Bongo ve svahilštině znamená “mozek”. Letos mu bude třicet let. Jako všichni 
šimpanzi je velice zvídavý, stále nás něčím překvapuje. Občas vymýšlí věci, nad kterými 
zůstává rozum stát.
Vstává kolem půl osmé ráno. Někdy se nemůže dočkat snídaně, což dává najevo bušením 
do mříží. K snídani mívá pečivo (kromě rohlíků i koblihy nebo šátečky) a čaj. Dostává ho 
v PET lahvi, uzávěr si sám odšroubuje. Má moc rád jogurtový nápoj nebo Actimel. Někdy 
si doslova „prostře” kus látky, který dostává v rámci enrichmentu.
Většinou přechází bez problémů do vedlejšího prostoru, abychom mohli vyčistit ubikaci, 
ve které byl v noci. Pokud se mu nechce, vymýšlíme různé finty a lákáme ho na dobrůtky 
(piškoty, arašídy, hrozinky,). Rád si hraje s prostěradlem, ubrusem, papírovou krabicí či 
pytlem. Někdy se přikryje prostěradlem a úplně se pod něj schová. Lidé se pak ptají: 
„Kde máte toho šimpanze?”. Za příznivého počasí má přístup do venkovního výběhu 
s výhledem na lvy a tygry. V zimě pozoruje oknem tapíra, kapybaru a mary stepní 
v jejich zimovišti. Vedle Bongova výběhu přebývá stádo paviánů, kteří občas mezi sebou 
mají hlasité šarvátky. Bongo je pak zastrašuje bušením do mříží a skřeky, aby toho 
nechali. Rád se předvádí před návštěvníky. Děti často volají: „To je ta opička, co prdí 
pusou”. Při poledním krmení ovocem a zeleninou lidé se zaujetím sledují, jak si Bongo 
vybírá oblíbené pochoutky a odnáší si je na dřevěnou palandu, kde se do nich s velkou 
chutí pustí. Velice pečlivě umí vyloupnout semínka granátového jablka. Ačkoliv šimpanz 
je všežravec, náš Bongo vařená kuřata ani vejce nemá v oblibě. Jednou mu do ubikace 
odpoledne vletěla sýkorka, myslela jsem si, že ji ráno najdu mrtvou. Kupodivu ráno 
vyletěla otevřenými dveřmi ven.
Vnitřní i venkovní ubikaci má Bongo stále pod kontrolou a pečlivě sleduje, zda jsou 
všechny zámky opravdu řádně zamčené. Několikrát se pokoušel sebrat nám klíče. 
Má obrovskou sílu, podle literatury až čtyřikrát větší než člověk. Inteligence lidoopů 
je všeobecně známa. Jednou vzal z okna parapetu zapomenutou rukavici, kterou 
si podal proužkem látky, utrženým z prostěradla. Po dlouhém přemlouvání ji vrátil 
výměnou za pamlsek. Velice těžce 
nese dlouhodobou nepřítomnost 
člena týmu, kterého si nejvíc oblíbil. 
Jeho spontánní radost stojí zato vidět. 
Rád s námi hraje “přetahovanou“ 
s prostěradlem, s oblibou hledá 
pamlsky schované v různých skrýších.
Snažíme se sehnat Bongovi partnerku, 
či aspoň kamarády. Bohužel koordinátor 
chovu zatím nenabídl řešení. Snažili 
jsme se domluvit dovoz dvou šimpanzů 
ze ZOO v Německu, od kterého však 
nakonec německá strana odstoupila. 
Naděje umírá poslední, a proto 
budeme hledat dál. Přijďte se na Bonga 
podívat, moc se na vás těší!

Iva Fryčková - chovatelka
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VzDěláVání našicH ošetŘoVatelů

stáž v plzeňské zoo
V plzeňské zoo jsem se vlastně nebyla nikdy 
podívat a když mi byla nabídnuta stáž, která 
byla zaměřena hlavně na primáty, neváhala 
jsem a byla jsem samozřejmě nadšená. 
Druhovost jednotlivých primátů je větší a hlavně 
početnější. V zoo jsem měla strávit pouze dva 
dny (víkend) pod vedením ošetřovatelky Aleny, 
která se specializovala na primáty mnoho let 
a za specializací na šimpanze dokonce vycestovala  
do Anglie. Jako první se připravilo ranní krmení, 
které jsme pak rozdělily do jednotlivých misek 
a vyrazily pokrmit. Prostory zahrady byly obrovské 
a jednotliví primáti byli rozmístěni v různých 
částech. Práce u lemurů kata byla má první 
samostatná práce. Množství pracovních postupů 
zůstává všude mezi ošetřovateli stejný, liší se jen 
drobně v krmných dávkách.
Během těchto dvou dní jsem se potkala s mnoha 
skvělými zážitky, měla jsem možnost vidět poprvé 
naživo mnoho zvířat a hlavně mnoho druhů 
primátů. Na množství zvířat si poprvé v životě 
sáhnout a hlavně jim být poprvé tak blízko… 
Žirafy, psy dingo, mazlící dikobraz stromový, se 
kterým mám i fotku na památku, pásovec co se 
v mžiku stočí do klubíčka a vypadá jako tvrdý míč, 
nosorožčí rodinka i s malou nosorožčí slečnou 
Maruškou, stádo zeber i s potomky Hopa, který 
u nás v zoologické zahradě dožil krásného věku. 
Ovšem pro mě největším zážitkem byla skupinka 
4 šimpanzů, kteří byli vlastně důvodem, proč 
jsem byla do Plzně vyslána. U nás v zoo je mou 
náplní práce starat se o šimpanze a jiné primáty  a zde jsem měla získat více zkušeností. 
Měla jsem možnost sledovat práci ošetřovatele se skupinou šimpanzů a tím získat více 
informací o skupinovém chovu lidoopů.
 Náš šimpanz Bongo reaguje na vyzvání, povely, gesta, nechá se podrbat, podává lahve 
a jiné věci, ale práce s celou skupinou je úplně něco jiného. Nejen, že ošetřovatel 
pracuje s několika vychytralýma hlavičkama, ale hlavně se zvíře ve skupině chová jinak 
než samotný jedinec pracující s člověkem. Přestože náplň ošetřovatelů je v základech 
stejná, měla jsem v Plzni možnost setkat se s novými pracovními postupy a získat nové 
zkušenosti.
Víkend uběhl jako voda a pro mě byla stáž v plzeňské zoo nezapomenutelným zážitkem, 
velkou motivací pro mou vlastní práci a pochvala od zkušené chovatelky mého 
profesionálního přístupu ke všem zvířatům mi byla blaženou odměnou.

Marie Hatalová - chovatelka

Přímorožec šavlorohý

Medvěd hnědý Seriema rudozobá

Tygr ussurijský
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HospoDaŘení - náklaDy a Výnosy

1 x příslušnému fin. orgánu

Park exotických zvířat o.p.s.
Dvorec  17
Borovany
373 12

( v celých tisících Kč )

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky

k 31.12.2014

Účetní jednotka doručí:
28069706

IČO

Rozvaha podle Přílohy č. 1
vyhlášky č. 504/2002 Sb. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu

2b

Stav k posled. dni
účetního období

1c

číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účetního obdobíAKTIVAOznačení

a

A. Dlouhodobý majetek celkem 1 3 5023 406
2Dlouhodobý nehmotný majetek celkemI.
3Dlouhodobý hmotný majetek celkem 3 662 4 154II.
4Dlouhodobý finanční majetek celkemIII.

5Oprávky k dlouhodobému majetku celkem -256 -652IV.
B. Krátkodobý majetek celkem 6 2 1721 532

7Zásoby celkem 1 248 1 850I.
8Pohledávky celkem 34 16II.
9Krátkodobý finanční majetek celkem 248 288III.

10Jiná aktiva celkem 2 18IV.
Aktiva celkem 11 5 6744 938

4b

Stav k posled. dni
účetního období

3c

číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účetního obdobíPASIVAOznačení

a

A. Vlastní zdroje celkem 12 2 4562 111
13Jmění celkem 550 550I.
14Výsledek hospodaření celkem 1 561 1 906II.

B. Cizí zdroje celkem 15 3 2182 827
16Rezervy celkemI.
17Dlouhodobé závazky celkem 15 7II.
18Krátkodobé závazky celkem 2 627 3 031III.
19Jiná pasiva celkem 185 180IV.

Pasiva celkem 20 5 6744 938

Ukázka zvířat

Pozn.:Předmět podnikáníPrávní forma účetní jednotky

Sestaveno dne: 26.03.2015 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou

1 x příslušnému fin. orgánu
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( v celých tisících Kč )
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9Krátkodobý finanční majetek celkem 248 288III.

10Jiná aktiva celkem 2 18IV.
Aktiva celkem 11 5 6744 938
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13Jmění celkem 550 550I.
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B. Cizí zdroje celkem 15 3 2182 827
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17Dlouhodobé závazky celkem 15 7II.
18Krátkodobé závazky celkem 2 627 3 031III.
19Jiná pasiva celkem 185 180IV.

Pasiva celkem 20 5 6744 938

Ukázka zvířat

Pozn.:Předmět podnikáníPrávní forma účetní jednotky

Sestaveno dne: 26.03.2015 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou

IČO

příslušnému finančnímu
orgánu

1 x
Účetní jednotka doručí:

28069706

Park exotických zvířat o.p.s.
Dvorec  17
Borovany
373 12

( v celých tisících Kč )
k 31.12.2014

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU
Výkaz zisku a ztráty
podle Přílohy č. 2
vyhlášky č. 504/2002 Sb

Číslo
řádku

Název ukazatele

5

Celkem

7

Činnosti

Hlavní

6

HospodářskáOznačení

NákladyA. 1

Spotřebované nákupy celkem 1 5422 1 542I.

Služby celkem 6353 635II.

Osobní náklady celkem 9714 971III.

Daně a poplatky celkem 55 5IV.

Ostatní náklady celkem 226 22V.

Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem 3977 397VI.

Poskytnuté příspěvky celkem 8VII.

Daň z příjmů celkem 9VIII.

Náklady celkem 3 57210 3 572

VýnosyB. 11

Tržby za vlastní výkony a zboží celkem 3 28812 3 288I.

Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem 10713 107II.

Aktivace celkem 14III.

Ostatní výnosy celkem 215 2IV.

Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a 
opravných položek celkem

V. 16

Přijaté příspěvky celkem 51917 519VI.

Provozní dotace celkem 18VII.

Výnosy celkem 3 91619 3 916

Výsledek hospodaření před zdaněním 344344C. 20

Výsledek hospodaření po zdanění 344344D. 21

Ukázka zvířat

Pozn.:Předmět podnikáníPrávní forma účetní jednotky

Sestaveno dne: 26.03.2015 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou

IČO

příslušnému finančnímu
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1 x
Účetní jednotka doručí:

28069706

Park exotických zvířat o.p.s.
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Borovany
373 12

( v celých tisících Kč )
k 31.12.2014
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Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem 10713 107II.
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Ostatní výnosy celkem 215 2IV.

Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a 
opravných položek celkem

V. 16
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Ukázka zvířat

Pozn.:Předmět podnikáníPrávní forma účetní jednotky

Sestaveno dne: 26.03.2015 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou

Tapír jihoamerický Terárium Venom



12 13

Výroční zpráva 2014 
Zoologická zahrada Dvorec

Výroční zpráva 2014 
Zoologická zahrada Dvorec

příspěvky, sponzoři, adopce

ministerstvo životního prostředí Účelová neinvestiční dotace 

„příspěvek zoologickým zahradám“ 
pro rok 2014

(Dotace na krmivo pro níže uvedené 
druhy zvířat)

a. chov ohrožených druhů světové fauny 
v českých zoologických zahradách

235 765,-

b. zapojení českých zoologických zahrad do systému 
ochrany přírody české republiky

40 746,-

celkem 276 514,-

příspěvky z úp české budějovice Operační program 
lidské zdroje 
a zaměstnanost

67 999,-

Jméno a příjmení/
firma Datum Výše daru účel daru

tcm Herbs,s.r.o. 19.1.2014 5 000,- Podpora činnosti

net boom , s.r.o. 5.2.2014 25 000,- Podpora činnosti

zš a mš besednice 13.3.2014 448,- Podpora činnosti

zš a mš besednice 13.3.2014 3 000,- Adopce anakondy žluté

zš a mš besednice 13.3.2014 5 000,- Adopce surikaty 

David pech 9.4.2014 1 500,- Patron tygra indického

Visual meta 
gmbH,berlín

20.8.2014 3 000,- Podpora činnosti

martina Fatková 7.8.2014 1 000,- Adopce páva 

Josef melichárek 7.8.2014 1 000,- Patron mangalice

bianca boháčová 5.9.2014 10 000,- Podpora činnosti

Josef kernal izolace 5.11.2014 10 000,- Adopce rysa ostrovida

rodina šímova 21.12.2014 8 000,- Adopce pekari bělobradého 
a ary červenoramenné

ing.miroslav Vráblík 30.12.2014 14 000,- Dar na činnost

seznam dárců a sponzorů   

Děkujeme všem sponzorům, adoptivním rodičům a patronům zoo Dvorec za podporu.

1.1.
2014

Příchod
 Arrival

Odchod
Depart

Narození
Birth

Úhyn
Death

31.12.
2014

seznam zvířat 2014
primáti                                                 primates
Šimpanz učenlivý                            / Pan troglodytes / 1,0,0 1,0,0
Makak jávský Macaca fascicularis/ 0,0,0 1,2,0 1,0,0 2,2,0
Makak kápový /Macaca radiata/ 0,0,0 1,2,0 1,2,0
Makak magot /Macaca sylvanus / 0,1,0 0,2,0 0,3,0
Gibon lar /Hylobates lar / 1,0,0 0,1,0 1,1,0
Pavián babuin /Papio cynocephalus / 5,2,0 1,1,0 6,3,0
Lemur vari /Varecia variegata / 1,0,0 1,0,0 0,0,0
Lemur kata /Lemur cata / 1,1,0 1,1,0
Lemur běločelý                                /Eulemur albifrons/ 0,0,0 1,1,0 1,1,0 0,0,0
Kosman černouchý /Callithrix penicilata/ 1,1,0 1,1,0
Tamarín sedlový /Saguinus fuscicollis/ 1,1,0 1,1,0
Tamarín žlutoruký                           /Saguinus midas/ 0,0,0 1,1,0 1,1,0
Tamarín pinčí                                    /Saguinus oedipus/ 0,0,0 1,1,0 1,1,0 2,2,0
Tamarín bělohubý                          /saguinus labiatus/ 0,0,0 2,0,0 2,0,0
Kosman bělovousý /Callithrix jacchus/ 1,1,0 1,1,0
Mandril rýholící /Mandrillus sphinx/ 1,1,0 1,0,0 0,1,0
šelmy carniVora
Lev pustinný /Panthera leo / 3,1,0 0,2,0 1,0,0 1,0,0 3,3,0
Tygr ussurijský /Panthera tigris altaica / 1,1,0 1,0,0 2,1,0
Tygr indický /Panthera tigris tigris / 1,1,0 1,1,0
Levhart skvrnitý /Panthera pardus / 1,1,0 1,1,0
Rys ostrovid /Lynx lynx / 1,1,0 1,1,0
Rys kanadský /Lynx canadensis / 1,1,0 1,1,0
Medvěd hnědý /Ursus arctos / 0,1,0 0,1,0
Šakal čabrakový /Canis mesomelas / 2,0,0 2,0,0
Vlk euroasijský /Canis lupus / 1,2,0 1,2,0
Surikata vlnkovaná /Suricata suricatta / 2,3,0 2,3,0
Skunk pruhovaný                             / Mephitis mephitis/ 1,0,0 1,0,0
Ovíječ filipínský                               / Paradoxurus hermaphroditus / 1,1,0 1,1,0
Nosál červený                                  / Nasua nasua / 1,2,0 1,2,0

náklady na krmiva

ovoce, zelenina 246 145,87

maso 125 265,54

pečivo 11 447,66

granuláty 108 920,18

seno 164 000,-

ostatní 64 839,84

celkem 720 619,09
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náVštěVnost za rok 2014 – 61 427 osob prošlo branou zoo. 

ptáci - papoušci aVes /Psittaciformes/
Ara ararauna /Ara ararauna / 1,2,0 1,2,0
Ara zelenokřídlý /Ara chloroptera / 1,1,0 1,1,0
Ara červenoramenný /Ara nobilis / 1,1,0 1,1,0
Amazoňan kubánský /Amazona leucocephala/ 2,0,0 2,0,0
Kakadu bílý /Cacatua alba/ 1,0,0 1,0,0
ptáci - soVy            aVes /Strigiformes/
Výr bengálský                                  /Bubo bengalensis/ 0,0,0 0,1,0 0,1,0 0,0,0
ptáci - broDiVí aVes /Ciconiiformes/
Ibis slámokrký /Threskiornis spinicollis/ 0,0,0 1,1,0 1,1,0
ptáci - krátkokŘíDlí                          aVes /Gruiformes/
Seriema rudozobá                          /Cariama cristata/ 0,0,0 1,1,0 1,1,0
suDokopytníci artioDactyla
Buvol domácí /Bubalus arnee f. bubalis / 2,5,0 1,4,0 1,0,0 2,1,0
Watusi /Watusi / 1,2,0 1,0,0 2,2,0
Zebu zakrslý /Bos indicus / 6,0,0 6,0,0
Lama guanako /Lama guanicoe / 1,1,0 1,0,0 2,1,0
Lama domácí /Lama glama / 1,2,0 0,1,0 0,1,0 1,2,0
Mangalika /Mangalica / 1,1,0 1,1,0
Jak domácí /Bos mutus f. grunniensis/ 1,1,0 1,1,0
Velbloud dvouhrbý /Camelus bactrianus / 1,0,0 1,0,0
Pekari bělobradý /Tayassu pecari / 1,2,0 1,2,0
Koza kamerunská /Capra hircus / 4,5,0 4,5,0
Koza burská /Capra hircus / 1,2,0 1,2,0
Koza holandská /Capra hircus / 3,4,0 3,4,0
Ovce cápová /Ovis aries strepsiceros/ 0,1,0 1,0,0 1,1,0
Ovce ouessantská /Ouessant schafe / 1,4,0 1,4,0
Přímorožec šavlorohý /Oryx damman / 3,0,0 3,0,0
licHokopytníci perissoDaktyla
Osel domácí                                        / Equus asinus f. domestica / 2,2,0 1,1,0 0,1,0 3,2,0
Osel domácí                                        / Equus asinus f. domestica / 1,1,0 1,1,0
Pony shetlandský  /Equues caballus / 2,2,0 0,1,0 1,0,0 3,1,0
Pony                                                       /Equues / 2,1,0 1,1,0 1,0,0
Tapír jihoamerický                           /Tapirus terresstris / 1,0,0 1,0,0
pštrosi aVes / Struthionniformes/
Nandu pampový /Rhea americana /            1,1,0 1,0,0 0,1,0
Pštros dvouprstý /Struthio camellus / 1,2,0 0,1,0 1,1,0
želVy cHelonia
Želva ostruhatá /Centrochelys sulcata/ 1,0,0 1,0,0
Želva pardálí /Stigmochelys pardalis pard./ 1,0,2 1,0,2
Želva pralesní /Chelonoidis denticulata/ 1,3,3 0,1,0 1,2,3
Kajmanka dravá /Chelydra serpentina/ 1,1,0 1,1,0
Kožnatka čínská /Pelodiscus sinesis/ 1,0,0 1,0,0
Tereka hnědá /Pelusios castaneus/ 1,3,0 1,3,0
krokoDýloVé crocoDilia
Kajman brýlový /Caiman crocodilus/ 0,1,0 0,1,0

Krokodýl čelnatý /Osteolaemus tetraspis / 0,1,0 0,1,0
JeštěŘi sauria
Trnorep sklaní /Uromastyx acanthinura / 1,3,0 1,3,0
HaDi serpentes
Kobra Asheova                               /Naja ashei/ 0,0,0 0,2,0 0,2,0
Kobra černá /Naja melanoleuca / 1,0,0 1,1,0 2,1,0
Kobra černokrká /Naja nigricollis / 2,1,0 2,1,0
Kobra červená /Naja pallida / 1,1,0 1,1,0
Kobra čínská /Naja atra / 2,1,0 0,1,0 2,2,0
Kobra egyptská /Naja haje / 1,1,1 1,1,1
Kobra indická /Naja naja / 1,2,0 0,1,0 1,1,0
Kobra kapská /Naja nivea / 1,1,0 2,1,0 3,2,0
Kobra cejlonská /Naja naja polyocellata/ 0,0,0 1,1,0 1,1,0
Kobra monoklová /Naja kaouthia/ 2,1,0 1,1,0 3,2,0
Kobra monoklová                           /Naja kaouthia suphanensis/ 0,0,0 0,1,0 0,1,0
Kobra nubijská /Naja nubiae / 1,1,0 1,1,0 2,2,0
Kobra samarská /Naja samarensis / 1,1,0 1,1,0
Kobra siamská /Naja siamensis / 2,2,0 1,1,0 3,3,0
Kobra anchietova                           /Naja anchietae/ 0,0,0 1,1,0 1,1,0
Kobra kroužkovaná                        /Naja annulifera annulifera/ 0,0,0 1,2,0 1,2,0
Kobra kroužkovaná bezpruhá  /Naja annulifera/ 0,0,0 1,1,0 1,1,0
Kobra mozambická                        /Naja mossambica/ 0,0,0 1,1,0 1,1,0
Kobra Pakistánská                         /Naja karachiensis/ 0,0,0 1,1,0 1,1,0
Kobra zebrovaná                            /Naja nigricincta/ 0,0,0 1,1,0 1,1,0
Kobra jávská                                     /Naja sputatrix/ 0,0,0 1,1,0 1,1,0
Chřestýš západní /Crotalus atrox / 1,1,0 1,0,0 0,1,0 0,0,0
Chřestýš skvrnitý /Crotalus mitchellii / 1,0,0 1,0,0 0,0,0
Chřestýš stříbřitý /Crotalus vengratis / 1,1,0 1,1,0 0,0,0
Chřestýš diamantový                   /Crotalus adamanteus/ 1,0,0 1,0,0 0,0,0
Chřestýš oreganus                        /Crotalus oreganus / 1,1,0 0,1,0 1,0,0
Anakonda velká /Eunectes murinus / 0,1,0 2,0,0 2,1,0
Anakonda žlutá /Eunectes notaeus / 1,1,0 0,1,0 1,0,0
Krajta tmavá /Python molurus bivittatus 1,1,0 1,1,0
Zmije gabunská /Bitis gabonica gabonica / 1,0,0 1,0,0
Mamba zelená úzkohlavá           /Dendroaspis angusticeps/ 0,0,0 1,1,0 1,1,0
HloDaVci roDentia
Kapybara /Hydrocheorus hydrochaeris / 1,0,0 1,0,0
Mara stepní /Dolichotis patagonum / 2,3,0 1,0,0 1,3,0
Hutia stromová                                /Capromys pilorides/ 0,0,0 1,0,0 1,0,0
tanoVití tupaiiDae
Tana severní /Tupaia belangeri / 0,0,0 1,1,0 0,1,0 1,1,0
cHuDozubí                                         /Xenarthra/
Pásovec štětinatý /Chaetophractus villosus/ 0,0,0 0,1,0 0,1,0
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