
1

Výroční zpráva 2015
Zoologická zahrada Dvorec

Výroční zpráVa 2015

Zoologická zahrada Dvorec



2 3

Výroční zpráva 2015
Zoologická zahrada Dvorec

Výroční zpráva 2015
Zoologická zahrada Dvorec

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
Ing.Miroslav Vráblík|odborný garant
Iva Fryčková|ošetřovatelka malých savců a ptáků
Marie Hatalová|ošetřovatelka malých savců a ptáků
Petr Homola | ošetřovatel velkých savců a kopytníků
Lenka Chaloupková|ošetřovatelka malých savců a kopytníků
Josef  Grabmuller|zahradník/údržbář

pracOvníci na Dpp
Jana Bláhová, Marek Volf, Filip Ambrož, Petra Sloupová, Michaela Kroufková,  
Bc. Václav Fiala, Mgr. Soňa Fialová, Kristina Šafářová, Petr Voráček

 pavel šporcl s rodinou se stal adoptivním rodičem 
tapíra jihoamerického
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článek stále se něcO Děje

Život v zoologické zahradě je stále pestrý, plný nenadálých událostí a nikdy nevíte, co vám 
nový den přinese. Krom pravidelných činností jako je zajišťování dodávek všeho potřebného, 
čištění klecí, výběhů, ubikací, kontrola zvířat a spoustu prací, které jsou součástí denního 
plánu, se občas také objeví nenadálé události, které je potřeba ihned řešit a vyřešit. 
Na všechnu tuto činnost jsme po dlouhé době sestavili kvalitní a fungující tým zaměstnanců.
Jednou velmi očekávanou událostí bylo narození 1. mláděte gibona lara. Přišel na svět 
začátkem února a stal se pro ošetřovatele i návštěvníky obdivovaným mládětem roku 2015. 
V průběhu roku přicházela na svět mláďata od tamarínů pinčích, paviánů, vlků, watusů, lam 
i ptáků.

V  pavilonu Venomous se počet vystavovaných kober rozrostl o nové a zároveň poslední 
druhy chybějící do kompletní kolekce rodu Naja. Těmito druhy byly – Kobra středoasijská 
(Naja oxiana), kobra sumatérská (Naja sumatrana) a nejvzácnější kobra filipínská (Naja 
philippiensis). Dalším druhem rodu elaphidae jsou mamby západoafrické (Dendroaspis 
viridis). V květnu proběhla snůška u kobry Anchietovy (Naja Anchietae), která byla bohužel 
samicí rozmetena po celém teráriu dříve než byla vejce objevena.

Watusi – Nelinka je ve předu

Kien Giang – Province Vietnam

Do zoo v průběhu roku přicestovalo 
několik nových druhů zvířat. 
Nejvíce jich bylo z řádu ptáků a to 
konkrétně zoborožci naříkaví, 
zoborožci šedolící, jeřábi královští. 
Z řádu savců se jednalo o velice 
málo chovaný druh prase 
savanové, antilopy losí a pakoně 
modré. Některá zvířata naopak 
ze zoo odcestovala k novým 
majitelům. Z prostorových důvodů 
byl ukončen chov zebu zakrslých, 
jaků a poníků. Za velkou zkušenost 
považujeme i neobvyklý transport 
mláděte watusi, které se narodilo 
1. 5. 2015 o něco dříve než mělo 
přijít na svět. Ošetřovatelé spolu 
s  veterinárním lékařem prožili 
několik dní a nocí péčí o mládě, 
jeho dokrmováním a zahříváním 
než se postavilo na vlastní nohy. 
Jalovička, pojmenována Nelinka, se 
měla čile k  světu. Na konci roku o ni 
projevila zájem zoologická zahrada 
Kien Giang Province Vietnam, kam 
odcestovala 9. listopadu spolu  
s  dalšími zvířaty z  Evropských zoo. 
Po obdržení zprávy, že transport 
proběhl bez problémů a že se má 
dobře jsme si všichni oddechli.

Další z  odchovů proběhl 2. 6. u vlků euroasijských,kteří v  roce 2014 osídlili svůj nový výběh 
a alfa samice porodila šest mláďat (5 samců a 1 samičku). Křest těchto štěňat se uskutečnil 
během srpnové oslavy narozenin zoo 9. 8. Kmotry se stali návštěvníci, kteří byli vylosováni 
a mohli tak jméno mláďatům vybrat sami.

Během letních prázdnin, které byly nezvykle tropické, snesla seriema rudozobá dvě vejce. 
Stále stoupající teploty uvedly ošetřovatele do obav o nevylíhnutá mláďata. Po konzultaci 
s  veterinárním lékařem a několika odborníky na odchov ptáků bylo rozhodnuto o vyndání 
vajec z hnízda a umístění do inkubátoru. Jednalo se o několik posledních dní a nebylo co 
ztratit. Zárodky by ve vejcích s velkou pravděpodobností umřely. Nakonec se vylíhlo jedno 
mládě.

Rok jsme již tradičně ukončili Vánocemi v  zoo 19. 12., kdy jsme pro naše návštěvníky připravili 
vánoční program, který probíhal až do 3. 1. 2016.

Rok 2015 byl nadprůměrně teplý a díky teplotním rekordům v  hlavní sezóně jsme zaznamenali 
nižší návštěvnost. Ztrátu oproti předešlým rokům jsme již do konce roku nedokázali dohnat.

spOlupracující Organizace

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta
Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem 
státní jazykové zkoušky
Střední odborná škola ekologická a potravinářská Veselí nad Lužnicí
Střední odborná škola rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína Třeboň

eDukace

Poznávej zvířata – vzdělávací program, 
který je stále více vyhledávaný a 
žádaný u dětí od školkového věku 
přes základní školy, střední školy 
až po senior domy. V tomto roce 
probíhal již 10. rokem a pro obrovský 
zájem o vzdělávání a získávání 
nových informací ze života zvířat 
jsme nedokázali uspokojit všechny 
žadatele. Je již tradicí, že zvířata se 
v  programu obměňují a pro každý 
rok jsou vybrána ta nejvhodnější. S 
ohledem na fixaci a pravidelnou péči 
o mládě seriemy rudozobé jsme se ji 
rozhodli zařadit do programu. Dalším 
druhem byly surikaty vlnkované, 
velmi oblíbená zvířata. Cílem programu bylo seznámit posluchače nejenom se životem zvířat 
ve volné přírodě, ale také poukázat na jejich důležitost v ekosystému přírody. Upozornit na 
možné následky, pokud by tato zvířata byla vyhubena a vysvětlit, že každý živočišný druh je 
nedílnou součástí ekosystému.
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zapOjení DO OcHranáŘskýcH aktivit

čacHOk-asOciace na OcHranu krOkODýlŮ

členství a podpora projektu na záchranu krokodýla siamského v kambodži

jarní setkání 17. 5. - 18. 5. zOO Dvůr králové nad labem s prohlídkou zázemí krokodýlů 
a návštěva ZOO Wroclaw v  Polsku, kde jsme měli možnost zhlédnout nový pavilon Afrykarium 
a prohlédnout si rozsáhlé zázemí pod pavilonem.

podzimní setkání se uskutečnilo 28. - 29. 11. v  borovanech. Zde proběhlo podrobné 
seznámení se stavy siamských krokodýlů ve volné přírodě, jejich reintrodukci z  odchoven 
do přírody. Informace o regionálním meetingu IUCN CSG v Kambodži – David Oudjani  
a informace o Evropské plemenné knize druhu Tomistoma schlegelii – Pavel Moucha 
a aktuální stav projektů ochrany ohrožených druhů v Zoo Protivín – Miroslav Procházka. 
Setkání bylo ukončeno prohlídkou Zoo a chovatelského zařízení v  pavilonu Venomous  
s  přednáškou Viktora Ambrože na téma Elaphidae.

OcHrana FOrmica ruFa

Ochrana mravence lesního

Žijeme v  krásné krajině lesů a rybníků v  oblasti bohaté na lesní zvěř a přesto dokážeme být 
agresivní až krutí ke svému okolí. Zvláště po návštěvě lesů se po nás najde důkaz, že jsme 
tu byli. Mám na mysl konkrétní živočišný druh – člověka (Homo sapiens) Člověk moudrý. 
 A když je tak moudrý a dokáže se povyšovat nad zvířata (podřadný živ. Druh) měl by se moudře 
i chovat.

Zoologická zahrada Dvorec leží v oblasti právě těch zmiňovaných lesů a rybníků na pomyslné 
spojnici Třeboňska, Budějovicka a Novohradských hor. Důkazem čistoty prostředí jsou 
četná mraveniště, která potkáváme během procházek po lese, ale ta často nenechají 
mnoho „turistů“ v  klidu. Jakoby nestačilo, se na mravence dívat a nechat je pilně pracovat, 
musíme jim jejich práci mařit šťouráním klacků, kopáním do mravenišť anebo činit daleko 
destruktivnější činnost. Důvod této činnosti jsme nikdy nepochopili.

Jedno takové krásné mraveniště se nachází na kraji lesa u 
vjezdu na parkoviště k  Zoo. Již před lety jsme tam umístili 
informační panel o Mravenci (Formica ruffa) a doufali, 
že si mnozí ničitelé něco málo vezmou k  srdci a nechají 
mravence žít. Musíme konstatovat, že většina našich 
návštěvníků je ukázněná, řada rodičů ukazuje svým 
ratolestem mravenčí práci. Najdou se, ale pořád 
takoví, kteří se nechovají v souladu s  přírodou. Za 
těch pár let co je u mraveniště umístěna informace 
o mravenci lesním musíme říct, že se situace zlepšila  
a zaznamenáváme daleko méně ataků. A tak snad 
ochrana mravence lesního touto formou přinese větší 
informovanost a snížení agrese až zase někde v  lese 
najdeme tuto úžasnou stavbu činorodých živočichů.

Děkujeme všem, kteří respektují i jiné živočišné druhy žijící  
s  námi na planetě.

Oslava 8. narozenin zoo proběhla 9. 8. 2015. 
Partnerem akce se stal Hyundai Fischer CZ 

a návštěvníci měli možnost získat auto na víkend.

Výherkyně auta na víkend Zástupkyně společnosti 
Hyundai Fischer CZ

Malování na obličej 
si užívaly nejenom děti ...
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internatiOnal stuDbOOk FOr scimitar-HOrneD Oryx

Oryx dammah-eep

V  březnu jsme obdrželi od Dr. Tanii Gilbert z  Conservation Biologist informaci o chovu 
přímorožců šavlorohých a o pokusu o navrácení zpět do volné přírody. Skupina oryxů 
byla převzata z agentury ochrany přírody pro životní prostředí – Abu Dhabi a převezena 
do samostatné rezervace k  aklimatizaci.

Následně byla zvířata přemístěna do přirozeného prostředí v oplocené chráněné oblasti  
v  Tunisku, Maroku a Senegalu. Jedná se o první projekt, který bude přímo uvolňovat oryxe 
do neoploceného chráněného území v  jejich původní lokalitě. Pevně věříme, že projekt bude 
úspěšný.

služby a zážitkOvé prOgramy

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 – 4 trasy (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 – o letních prázdninách mají děti možnost strávit den pod vedením 
zkušených vedoucích, kteří si připravili opravdu bohatý program. Děti putují po okolí 
a poznávají rostliny, zvířata nebo se učí jaké zvíře v zoo je chráněno, čím a jak často je 
krmeno, proč je nebezpečné nebo naopak. Jeden den mají možnost pracovat v laboratořích 
na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Závěr týdne je spíše relaxační ve znamení 
indiánů a opékání buřtů.

Den stromů proběhl 18.10. 2015
Již po páté jsme vysazovali stromy a keře v areálu zoo. 

V letošním roce za odborného dohledu pana Ing. Pavla Chlouby, který daroval zoo břízu 
(Betula utilis) a keř pocházející z číny (Heptacodium miconoides).
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cHOvatelský a veterinární úsek

antilopa losí (Taurotragus oryx)

Chov antilop losích v  naší zoo, začal  
dne 6. 8. 2015, kdy k nám z maďarské 
zoo Győr přijeli 2 samci a 2 samice. 
Nejstarší samec Banet (4 roky), sami-
ce Yambi a Yéka (obě 3 roky) a samec 
Elant (2 roky).

Antilopy k nám přicestovaly v ne úpl-
ně nejlepší tělesné kondici. Zvířata 
byla značně pohublá s nekvalitní a lá-
mavou srstí. Koprologické vyšetření 
ukázalo jen mírné napadení parazity 
a provedené odčervení vrátilo vše 
do normálu. Začali jsme tedy našim 
antilopám přilepšovat, co se stra-
vy týče, a již po několika týdnech 
byly znát výsledky. Nejlépe nabírali 
na váze Elant a Yambi, kterým i krás-
ně zhoustla srst. Naopak nejhůře se zotavoval nejstarší samec Banet. Ani po dvou měsících 
na váze nepřibral, i přesto že žral ze všech antilop nejvíc. Dne 23. 10. 2015 ležel Banet ve svém 
boxu, jako každé ráno. Ale při donesení ranní dávky okusu se ani nepohnul, což u něj bylo 
velmi nezvyklé. Po důkladnějším ohledání jsem zjistil, že se Banet pokusil postavit na nohy, 
ale byl natolik zesláblý, že se mu to nedařilo. Po příjezdu veterináře jsme mu nechali vyka-
pat celou lahev glukózy a aplikovali antibiotika. Odpoledne jsme se pokusili Baneta postavit 
na nohy, ale nemohl se na nich udržet. Večer náš veterinář usoudil, že ho nemá cenu nechat 
dál trápit a Baneta jsme utratili. Pitva prokázala, že Banet prodělal silný a neléčený zápal plic, 
což mělo za příčinu vytvoření srůstů na osrdečníku a srdce tedy nedokázalo pracovat pro tak 
velké tělo. Z toho důvodu Banet nepřibíral, i přes tak vysoký příjem potravy.

Ostatní antilopy se zcela zotavily a v letních měsících obývají venkovní výběh společně  
s pakoni žíhanými modrými (Connochaetes taurinus taurinus). Před vypuštěním 
do společného výběhu předcházelo několika týdenní seznamování v  našich vnitřních 
prostorech. Zvířata měla pachový, ale i vizuální kontakt a proto si na sebe tak rychle zvykla. 
Při vypouštění do společného výběhu proběhlo u některých jedinců mírné poměřování sil, 
ale žádný vážnější konflikt neproběhl.

Zdá se, že antilopy losí u nás našly spokojený domov. Jejich tělesná i zdravotní kondice je 
na velmi dobré úrovni. A těšíme se do budoucna na odchov těchto krásných zvířat, která se 
řadí mezi jedny z  největších antilop na světě.

Krmná dávka na jednoho jedince činí zhruba 7 kg sena, 1 kg speciálních granulí značky Mazuri 
a cca 1 kg zeleniny (mrkev, řepa, celer aj.) na den. Důležité je pravidelně dodávat těmto 
antilopám čerstvý okus.

Petr Homola, ošetřovatel kopytníků

gibon lar (Hylobates lar)

S chovem tohoto primáta jsme začali 
na podzim roku 2013, kdy k nám přišel 
samec gibona lara – Junior, který pochází 
ze ZOO Ústí nad Labem. Krátce na to, 
v červnu 2014, jsme pár doplnili o samici 
Pegy, která pochází ze zoo z  Německa. 
Seznamování probíhalo opatrně, ale již 
brzy bylo jasné, že si oba padli do oka, 
a že vztah mezi nimi se ubírá správným 
směrem. To koneckonců potvrdilo 
i první páření, které proběhlo začátkem 
července 2014.
Junior i Pegy posilují svůj vztah každý 
den, a to hlasitým houkáním, které je 
slyšet široko daleko. Mnozí návštěvníci se 
s překvapenými výrazy otáčí a se zájmem 
hledají zvíře, které takový zvuk vydává. Ve skutečnosti se jedná o zpěv, kterým si vyznačují 
své teritorium, a který je zřejmě vrozený.
Gibony u nás krmíme dvakrát denně. Ráno kolem sedmé dostávají snídani, která se skládá ze 
speciálních granulí od firmy Mazuri – ZOO foods (cca 200g) a k  tomu jedno jablko a jeden 
banán, vše nakrájené na čtvrtky. Odpoledne potom, kolem 13:00 hod dostávají oběd, složený 
především z ovoce a zeleniny (jablka, banány, hrušky, mrkev, petržel, řepa, hroznové víno, 
salát atd.) Pokud vaříme navíc těstoviny, rýži nebo brambory, tak dostávají i to. Dohromady 
se jedná asi o 3 kg potravy denně.
Od února 2015 jsme ale denní krmnou dávku o něco navýšili, neboť 8. 2. 2015 se nám 
narodilo první mládě gibona lara. S identifikací pohlaví to nebylo jednoduché, protože Pegy 
si své mládě pečlivě střežila na břiše a trvalo asi půl roku, než nám ukázala mládě i z jiné 
strany, než pouze zezadu. Malého gibona jsme slavnostně pokřtili u příležitosti 9. narozenin 
ZOO Dvorec na Hellboye.
Celé rodince se daří skvěle. Pegy je zodpovědná máma, Junior starostlivý táta a Hellboy? Ten 
je ještě rozpustilým mládětem, které má vše před sebou. Věříme, že do budoucna se podaří 
odchovat i další malé gibony, ačkoliv matka odstavuje mládě až ve dvou letech a stará se o ně 
do tří až čtyř let jeho života. I to je jeden z důvodů, proč se stavy těchto primátů navyšují 
pouze nepatrně. Tím dalším je jejich náročnost při výběru partnera, se kterým potom žijí 
po zbytek života.

Lenka Chaloupková, 
ošetřovatelka malých savců

seriema rudozobá – (Cariama cristata)

Mladý pár těchto zajímavých ptáků jsme dovezli v listopadu 2014 z Holandska. Systematicky 
se řadí do nadřádu běžců, řádu krátkokřídlých, čeledi seriemovití. Jejich dávní třetihorní 
příbuzní byli tzv. hrůzoptáci z čeledi Phorusrhacidae velcí až 2, 5 m - známí z filmu Cesta 
do pravěku.  

Seriemy jsou vysoké 70 - 90 cm, váží 2 - 3 kg. Jejich domovem jsou Pampy Jižní Ameriky. 
V Evropě jsou chovány asi v  60 ZOO. Tvarem těla připomínají dravce hadilova písaře. Typická 
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je pro ně chocholka u kořene červeného zobáku. Jejich dlouhé nohy prozrazují, že jsou dobří 
běžci - na krátkou vzdálenost mohou vyvinout rychlost až 70 km/h. Létají jen výjimečně - 
nocují ve větvích keřů a stromů. Jejich hlasitý zpěv je popisován jako něco mezi přidušeným 
štěkotem psa a hudrování krocana, je slyšet až do vzdálenosti několika km. Hlavu při zpěvu 
zaklání do té míry, že se dotýká hřbetu.
Domorodci často ochočují mláďata, používají je místo hlídacích psů - hlásí každého nově 
příchozího, jsou schopna od domácí drůbeže odehnat menší dravce. Název seriema znamená 
v doslovném překladu “malý nandu”. Jejich potravou jsou hlodavci, hadi, hmyz, ještěrky, žáby, 
v malém množství i rostliny - fazole, kukuřice. V naší ZOO dostávají 1 denní kuřátka, syrové 
maso, myši a červy. 
 V zimním období jsou seriemy umístěny ve vytápěné ubikaci. V letní sezóně najdete 
jejich voliéru v blízkosti výběhu vlků. Mají k dispozici vysoký dutý kmen, na kterém 
hnízdí. Hnízdo si staví z tenkých větviček a bláta. Snáší 2 - 3 vejce, inkubační doba je 
24 - 3O dní. V loňském roce seriemy měly 2 snůšky. Květnová 3 vejce byla oplozená, 
bohužel kvůli nepřízni počasí (velká vedra) se mláďata nevyklubala. Druhá snůška  
- 2 vejce byly odebrány do líhně, samici byly dány podkladky, na kterých však přestala sedět. 
V líhni se v srpnu vylíhlo 1 mládě, které se díky obětavé péči našeho veterináře podařilo 
odchovat. V zimě měly možnost některé děti setkat se s malou seriemou na přednáškách 
ve svých školách.

Iva Fryčková, ošetřovatelka ptáků a savců

ODcHOv-veterináŘ

seriema rudozobá (Cariama cristata) 
je velký jihoamerický pták, patřící do čeledi 
seriemovitých a jediný představitel rodu 
Cariama.Výška je asi 75 – 90 cm, je to štíhlý, 
elegantní pták s dlouhými končetinami. 
Barva peří je hnědá se světlejším 
šedomodrým zbarvením na hlavě a břiše, 
červeným zobákem a končetinami, 
tmavými letkami a opeřením na ocase. 
Typická jsou také prodloužená vztyčená 
pera u kořene zobáku a na čele. Jejich 
hlas je nápadný a velmi hlasitý. Pohlavní 
dimorfismus není výrazný. V  přírodě obývá 
otevřené krajiny, jako jsou pastviny, savany 
či louky na rozsáhlém území jižní Ameriky (Brazílie, Uruguay, Argentina). Seriema je všežravá, 
ve své stravě však upřednostňuje živočišnou složku. Požírá drobné obratlovce, ale i větší 
hmyz. Preferuje pohyb na zemi, kde dokáže velmi rychle běhat. Hnízdí na zemi, v keřích nebo 
na stromech maximálně 3 m nad zemí. ZOO Dvorec u Borovan opatřila do své expozice v  
roce 2014 harmonizující pár těchto ptáků. Po přezimování ve vytápěném zimovišti byli ptáci 
vypuštěni do prostorné voliéry. K  hnízdění jim byl nabídnut dutý špalek vysoký asi 2 metry. 
Dutinu zcela zanosili hrubšími větvičkami. Zahnízdili  koncem dubna poměrně ochotně. 
Snůška byla dvě vejce. Přesto nebylo hnízdění úspěšné a nepodařilo se zjistit, zda snůška 
byla oplozena.  Neúspěch jsme přisuzovali také poloze hnízda a extrémně horkému počasí 

(přehřátí snůšky). Po odebrání této snůšky 
zahnízdil pár v  krátké době opakovaně. Druhá 
snůška čítala dvě vajíčka. Barva vajec byla 
bělavá s  poměrně pevnou skořápkou. Protože 
hrozilo extrémní počasí, rozhodl se chovatel 
pro umělou inkubaci vajec. Protože chovatel 
(ZOO Dvorec) preferuje přirozený odchov, byla 
vejce nahrazena jinými morfologicky shodnými 
vajíčky a záměrem bylo, před líhnutím vejce 
seriemám vrátit. Ptáci náhradní vajíčka přijali 
a pokračovali v  hnízdění. Mezi tím byla dvě 
vejce seriem inkubována v  líhni Brinsea při 
parametrech: teplota 37.3st.C, RV 60 – 65%, 
s  režimem otáčení o 90 st. v  podélné ose 
každé 2 hodiny a 30-ti minutovým chlazením  
1x denně. Po týdnu byla zjištěna oplozenost 
jednoho vajíčka jeho prosvícením. Vývoj 
zárodku byl kontrolován zhruba 1x za tři 
dny. Protože došlo u hnízdícího páru před 
koncem inkubace ke zničení náhradních 
vajec, nebylo možné navrácení oplozeného 
vejce rodičům. Zajímavé byly hlasové projevy 
ptáčete ve vajíčku již dva dny před vylíhnutím.  
K vylíhnutí ptáčete došlo bez pomoci. 
Po oschnutí v líhni bylo ptáče přemístěno 
do odchovny Brinsea. Teplota byla na začátku 
36st.C a postupně byla snižována až na 20st.C 
během 3 týdnů. Krmení v  prvních dnech 
probíhalo každé 3 hodiny. Ke krmení bylo 
v  úvodu použito maso drobných hlodavců 
nastříhané a před krmením namočené 
do dokrmovací kaše pro papoušky, svlečené 
larvy potemníka moučného, později celá holata 
myší, larvy potemníka brazilského a šváby. Pro 
enormní příjem krmiva bylo zařazeno i krmivo 
pro koťata („kapsičky“) a namočené granule. 
Pro správný vývoj končetin muselo být jako 
opora po několika dnech vyrobeno umělé 
hnízdo z  hrubých větviček a trávy. Do 15 
dne mládě prakticky nevyužívalo významněji 
končetiny. Poté do několika dnů začalo 
opouštět hnízdo a běhat. Zajímavostí bylo, že 
zhruba do 16 dne se mládě chovalo jako ptáče krmivých ptáků, poté opustilo umělé hnízdo 
a aktivně se pohybovalo po  okolí. V  přírodě tak pravděpododobně následuje své rodiče v  
okolí hnízda při hledání potravy. Zbarvení po opeření bylo nenápadné hnědočerně žíhané. 
Asi po pěti měsících byl pták předán majiteli. Chování ptáka a jeho reakce na okolí napovídají 
o značné inteligenci tohoto zvířete. Byly pozorovány i lovecké reflexy jako zadupávání kořisti 
a údery kořistí o zem.  Okolnosti udělaly z  tohoto ptáka kontaktní zvíře. Je otázkou, do jaké 
míry se podaří začlenit tohoto ptáka do skupiny v  rámci vlastního druhu.

MVDr. Doubek Pavel
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HOspODaŘení - náklaDy a výnOsy

spotřeba-nákupy 1 524

služby    691

náklady osobní-mzdy,odměny 1 308

Daně a poplatky        2

Ostatní náklady      21

příspěvky        1

celkem 3 547

tržby 2 773

vnitrorganizační zásoby    263

Ostatní výnosy      68

příspěvky    410

celkem 3 514

ekonomický úsek
Náklady (v  tisících Kč)

výnosy (v tisících kč)

pŘíspěvky, spOnzOŘi, aDOpce

ministerstvo životního prostředí, praha Účelová neinvestiční dotace 

příspěvek zoologickým zahradám 
pro rok 2015

(Dotace na krmivo pro níže uvedené 
druhy zvířat)

a. chov ohrožených druhů světové fauny 
v českých zoologických zahradách

226 801,-

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

39 199,-

celkem 266 000,- Levhart skvrnitý

 Vlk euroasijský

Velbloud dvouhrbý

Tygr indický bílý
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jméno a příjmení/
firma Datum výše daru účel daru

zš a mš t. g. 
masaryka, č. b.

16.1.2015 1 750,- Podpora činnosti

ing. radka rajnochová 16.1.2015 25 000,- Patron - gibon lar

David pech 12.3.2015 1 500,- Patron-tygr indický bílý 

alena Draxlerová 31.3.2015 650,- Adoptivní rodič-kachna 
smaragdová

žáci a učitelé zš 
t. sviny

28.4.2015 6 000,- Adoptivní rodič-lemur kata

město borovany 17.6.2015 40 000,- Podpora činnosti

alena kučerová 19.6.2015 8 000,- Adoptivní rodič-prase 
mangalica

pavel šporcl 25.7.2015 10 000,- Adoptivní rodič-tapír 
jihoamerický

michal Hudec 24.8.2015 2 000,- Patron-levhart skvrnitý

nicola a pavel 
Hanzalíkovi

19.10.2015 3 000,- Patron-tygr indický bílý

ivana a jan brázdovi 16.10.2015 1 000,- Adoptivní rodič-páv 
korunkatý

ing. veronika vinická 20.10.2015 5000,- Patron-tygr indický bílý

josef kernal izolace 5.11.2015 10 000,- Adoptivní rodič-rys ostrovid

mudr. jana Fabianová 1.12.2015 1 000,- Adoptivní rodič-kajmanka 
dravá

milena žižková 25.12.2015 10 000,- podpora činnosti

mgr. jelena tomicová 10.12.2015 20 000,- patron-lev pustinný

kristina novotná 19.12.2015 5 000,- Patron-vlk euroasijský

ing. miroslav vráblík 31.12.2015 14 000,- Podpora činnosti

seznam dárců a sponzorů v roce 2015   

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

1.1.
2015

Příchod
 Arrival

Narození
Birth

Úhyn/Death
Odchod/Depart

31.12.
2015seznam zvířat 2015

primáti primates
Šimpanz učenlivý / Pan troglodytes / 1,0,0 1,0,0
Makak jávský Macaca fascicularis/ 2,2,0 2,2,0
Makak kápový /Macaca radiata/ 1,2,0 0,1,0 1,1,0
Makak magot /Macaca sylvanus / 0,3,0 0,3,0
Gibon lar /Hylobates lar / 1,1,0 1,0,0 2,1,0
Pavián babuin /Papio cynocephalus / 6,3,0 0,1,0 6,4,0
Lemur kata /Lemur cata / 1,1,0 1,1,0
Kosman černouchý /Callithrix penicilata/ 1,1,0 0,1,0 1,0,0
Tamarín sedlový /Saguinus fuscicollis/ 1,1,0 1,1,0
Tamarín žlutoruký /Saguinus midas/ 1,1,0 1,1,0 0,0,0
Tamarín pinčí /Saguinus oedipus/ 2,2,0 1,1,0 2,2,0 1,1,0
Tamarín bělohubý  /saguinus labiatus/ 2,0,0 1,0,0 1,0,0
Kosman bělovousý /Callithrix jacchus/ 1,1,0 1,1,0
Mandril rýholící /Mandrillus sphinx/ 0,1,0 0,1,0
šelmy carnivOra
Lev pustinný /Panthera leo / 3,3,0 1,0,0 2,3,0
Tygr ussurijský /Panthera tigris altaica / 2,1,0 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 0,0,0
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 5,1,0 6,3,0
Surikata vlnkovaná /Suricata suricatta / 2,3,0 0,1,0 2,2,0
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
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 1,0,0 1,0,0
Kakadu bílý /Cacatua alba/ 1,0,0 1,0,0
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/ 1,1,0 0,0,1 1,1,1
Jeřáb královský Balcarica regulorum 0,0,0 2,1,0 2,1,0
ptáci - srOstlOprstí aves/cOraciiFOrmes
Zoborožec šedolící Ceratogymna brevis 0,0,0 1,0,0 1,0,0
Zoborožec naříkavý Bycanistes bucinator 0,0,0 1,1,0 1,1,0
suDOkOpytníci artiODactyla
Buvol domácí /Bubalus arnee f. bubalis / 2,1,0 1,0,0 1,0,0 2,1,0
Watusi /Watusi / 2,2,0 0,1,0 1,2,0 1,1,0
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1.1.
2015

Příchod
 Arrival

Narození
Birth

Úhyn/Death
Odchod/Depart

31.12.
2015

Zebu zakrslý /Bos indicus / 6,0,0 6,0,0 0,0,0
Lama guanako /Lama guanicoe / 1,1,0 0,1,0 1,0,0 1,2,0
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 0,0,0
Velbloud dvouhrbý /Camelus bactrianus / 1,0,0 1,0,0
Pekari bělobradý /Tayassu pecari / 1,2,0 0,2,0 1,0,0
Prase savanové /Phacochoerus africanus/ 0,0,0 1,1,0 1,1,0
Koza kamerunská /Capra hircus / 4,5,0 2,1,0 2,0,0 4,6,0
Koza burská /Capra hircus / 1,2,0 1,2,0
Koza holandská /Capra hircus / 3,4,0 1,1,0 1,1,0 3,4,0
Ovce cápová /Ovis aries strepsiceros/ 1,1,0 1,0,0 2,1,0
Ovce ouessantská /Ouessant schafe / 1,4,0 1,1,0 1,1,0 1,4,0
Pakůň žíhaný modrý /Connochaetus taurinus taurinus/ 0,0,0 2,1,0 2,1,0
Přímorožec šavlorohý /Oryx damman / 3,0,0 3,0,0
Antilopa losí /Taurotragus oryx/ 0,0,0 2,2,0 1,1,0 1,1,0

licHOkOpytníci perissODaktyla
Osel domácí / Equus asinus f. domestica / 3,2,0 0,1,0 3,1,0
Pony shetlandský /Equues caballus / 3,1,0 3,1,0 0,0,0
Pony /Equues / 1,0,0 1,0,0
Tapír jihoamerický / /Tapirus terresstris / 1,0,0 1,0,0
letouni cHirOptera
Kaloň egyptský Rousettus Aegyptiacus 0,0,0 2,5,0 0,0,5 2,5,5
pštrOsi aves / strutHiOnniFOrmes/
Nandu pampový /Rhea americana / 0,1,0 1,0,0 1,1,0
Pštros dvouprstý /Struthio camellus / 1,1,0 1,1,0 0,0,0
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/ 1,2,3 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/ 0,2,0 0,2,0
Kobra černá /Naja melanoleuca / 2,1,0 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 / 2,2,0 2,2,0
Kobra egyptská /Naja haje / 1,1,0 1,1,0

1.1.
2015

Příchod
 Arrival

Narození
Birth

Úhyn/Death
Odchod/Depart

31.12.
2015

Kobra egyptská /Naja haje legionis / 0,0,1 0,0,1
Kobra indická /Naja naja / 1,1,0 1,1,0
Kobra kapská /Naja nivea / 3,2,0 0,1,0 3,1,0
Kobra cejlonská /Naja naja polyocellata/ 1,1,0 1,1,0
Kobra monoklová /Naja kaouthia/ 3,2,0 3,2,0
Kobra monoklová /Naja kaouthia suphanensis/ 0,1,0 0,1,0
Kobra nubijská /Naja nubiae / 2,2,0 2,2,0
Kobra samarská /Naja samarensis / 1,1,0 1,1,0
Kobra siamská /Naja siamensis / 3,3,0 1,1,0 2,2,0
Kobra anchietova /Naja anchietae/ 1,1,0 1,1,0
Kobra kroužkovaná /Naja annulifera annulifera/ 1,2,0 0,1,0 1,1,0
Kobra kroužkovaná bezpruhá  /Naja annulifera/ 1,1,0 1,1,0
Kobra mozambická /Naja mossambica/ 1,1,0 1,1,0
Kobra Pakistánská /Naja karachiensis/ 1,1,0 1,1,0
Kobra zebrovaná /Naja nigricincta/ 1,1, 1,1,0
Kobra jávská /Naja sputatrix/ 1,1,0 1,1,0
Kobra jávská  /Naja sputatrix leucistic/ 0,1,0 0,1,0
Kobra středoasijská /Naja oxiana/ 1,2,0 1,2,0
Kobra sumatránská /Naja sumatrana/ 1,2,0 1,2,0
Kobra filipínská /Naja philippinensis/ 1,2,0 1,2,0
Kobra královská /Ophiophagus hannah/ 1,0,0 1,0,0
Chřestýš oreganus /Crotalus oreganus / 1,0,0 1,0,0
Anakonda velká /Eunectes murinus / 2,1,0 2,1,0
Anakonda žlutá /Eunectes notaeus / 1,0,0 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/ 1,1,0 1,1,0
Mamba západoafrická /Dendoaspis viridis/ 1,1,0 1,1,0
HlODavci rODentia
Kapybara /Hydrocheorus hydrochaeris / 1,0,0 1,0,0
Mara stepní /Dolichotis patagonum / 1,3,0 1,3,0
tanOvití tupaiiDae
Tana severní /Tupaia belangeri / 1,1,0 1,1,0
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