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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
Správní a dozorčí rada zasedala v roce 2013 celkem čtyřikrát. Během zasedání byli všichni 
zúčastnění seznámeni s činností PEZ. Nebyly shledány žádné závažné nedostatky.

zaměstnanci  zoo

Viktor Ambrož ředitel
Tereza Berglová ošetřovatelka
René Šťastný ošetřovatel 
Marie Hatalová ošetřovatelka
Ing. Miroslav Vráblík odborný garant

pracoVníci na DoHoDu o proVeDení práce

Ivana Krajdlová
Petr Voráček
Petr Homola
Miroslava Kříhová 

stáŽisti

Simona Fabianová
Jana Antalíková
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rok 2013 ve stručnosti…
Dal by se nazvat rokem úspěšným, hektickým, plným nových věcí a rozhodnutí.
V zoologické zahradě to žije každým dnem, ať je jaro nebo zima. Zvířata si roční období nevybírají  
a stále nás překvapují.
Na počátku roku byly do zoo přivezeny dvě feny a pes vlka euroasijského, kteří zpočátku obývaly 
výběh po primátech, kteří tou dobou zůstávali na zimovišti. Probíhalo postupné seznamování, 
protože pes byl deponován ze zoo Praha a vlčice ze zoo Plzeň. Jelikož tento prostor byl pouze 
dočasný, byl v zoo vybrán prostor vedle tygrů ussurijských, který byl v té době nevyužitý a zároveň 
dostatečně velký. S přicházejícím jarem byla započata příprava na rekonstrukci tohoto prostoru 
tak, aby splňoval podmínky pro chov psovitých šelem. Výběh bylo nutno celý vyčistit, částečně 
vybagrovat, postavit nové oplocení, navozit kameny, kmeny a vysázet stromy. Do prostoru bylo 
vysazeno na 30 stromů a dřevin. Když nadešel den přesunu zvířat do nového prostoru a tento 
den byl vybrán na 20. 10., záměrně na Den zvířat, bylo očekáváno jak vlci zareagují. Z jejich 
chování byla patrna mírná nervozita, ale i radost z velkého prostoru. Po několika dnech si začali 
vlci osvojovat a předělávat svůj prostor tak, že řadu menších stromků a keřů rozkousali, kameny 
podhrabali a vyhrabali si jámy, evidentně se jim pak zamlouval.
Zoo připravuje pro své návštěvníky pravidelné akce typu Den dětí, Narozeniny v zoo, Den zvířat, 
Den stromů a v posledních letech i Vánoce. Na tyto zajímavé dny se vždy snažíme připravit bohatý  
a zajímavý program.
Na narozeniny zoo, které slavíme pravidelně v srpnu, připadl tentokrát den 11. 8., slavili jsme  
6. narozeniny Parku exotických zvířat a zároveň 1. narozeniny ZOO Dvorec. Den plný zábavy,  
soutěží, odměn byl ukončen křtem narozeného mláděte tygra ussurijského od našeho páru 
tygra Dolara a tygřice Blacky. Byl to sameček, narozen 12. 7. jako již 8. mládě narozené v zoo 
Dvorec. Od nás putoval do soukromé zoologické zahrady Terárium Praha.
Další pro nás již tradiční akcí byl Den stromů, do kterého jsme opět zapojili i návštěvníky, kteří 
si u nás mohli vysadit strom, keř a při každé jejich návštěvě se mohou podívat, jak jejich strom 
prosperuje. Tentokrát jsme vysazovali menší túje a několik listnatých stromů (lípy, javory). Je 
hezké pozorovat jak stromy vysázené z této první akce (2011) jsou dnes velké a začaly plnit jednu 
z funkcí, pro kterou byli vysázeny a tou je stín a závětří. Dnes je již naše zahrada plná takovýchto 
stromů a keřů, je příjemné pod nimi sedět a pozorovat dění okolo.
V polovině roku padlo rozhodnutí k rekonstrukci výběhů pro oba druhy u nás chovaných rysů. Na 
část oprav se podařilo získat finance adopcí. Adoptivními rodiči rysa ostrovida a rysa kanadského 
se stalo Město Borovany. Na podzim byl objednán materiál, oplocení a betonové dílce.  
S ukončením sezóny byla práce započata. Nejprve musela být zvířata odchycena a přesunuta do 
náhradních prostor. Opět byl použit prostor po primátech, kteří již obývali prostory neexpoziční 
(zimoviště), následně byl celý starý výběh rozbourán, vyčištěn a mohlo se začít budovat.  
Z betonových dílců byly postaveny dvě strany, tak aby zvířata měla dostatek stínu a klidu a ze 
dvou stran bylo umístěno oplocení. Do výběhu byl navezen písek, kameny, kmeny a celý byl 
zasíťován. Práce musely být několikrát přerušeny pro špatné počasí a tak se rysové stěhovali na 
jaře 2014. Páreček rysů kanadských se dočká svého nového příbytku v roce 2014.
V druhé polovině roku jsme se museli rozloučit s tygry indickými (snow, golden tabby a přírodní 
barva), kteří u nás žili tři roky. Byli naší chloubou, měli jsme je moc rádi, ale museli odcestovat.  
A protože jsme si již neuměli představit, že zde návštěvník neuvidí takovéhle tygry, dali jsme se 
do práce a začali hledat náhradní, možná ještě lepší řešení situace.
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Kontaktovali jsme různé zoologické zahrady, jezdili jsme na přátelské návštěvy až jsme se dostali  
do v podstatě blízké zoo v Rakousku, kde bílé tygry chovají a pravidelně odchovávají. 
První návštěva byla velmi přátelská, naučná a byla to pro nás výzva. V té době měli dvě 
čtyřměsíční koťata, které bylo možné odkoupit. Nechali jsme si čas na rozmyšlenou a na 
získání dostatečných financí. Po pár týdnech byla smlouva uzavřena a mohli jsme čekat 
na termín možného převozu zvířat. Výběh pro tygříky jsme upravili a těšili se na den D. 
Ten přišel na konci roku, kdy jsme měli spoustu práce s přípravou Vánočních svátků, ale 
vše se zvládlo a pro tygříky jsme si dojeli po vlastní ose. Už to nebyli ty malí tygříčci, které 
jsme viděli, ale pořádní tygři. S novým výběhem se několik dní sžívali a seznamovali se  
se sousedy a okolím. V lednu 2014 byli poprvé ukázáni návštěvníkům. Jmenují se Nena a Nanu.
Vánoční svátky proběhly ve znamení malého lvíčete, které se zde narodilo páru Ugasovi a Nině. 
Na svět přišlo v tu nejnevhodnější dobu, 12. 11., byl to sameček. Matka prvorodička se o mládě 
pečlivě starala, ale jak to někdy bývá i u zvířat, u samice neprobíhala dostatečná laktace. Mládě 
po dvou dnech nepřibývalo, bylo rozhodnuto, odebrat a dokrmovat. Prosperovalo celkem dobře, 
denní přírůstky se pohybovali okolo 15 dkg, neobjevil se žádný problém, mládě bylo zdravé.
Dali jsme možnost návštěvníkům prostřednictvím FB zasílat náměty na jméno pro lvíčka, které 
bylo nakonec vybráno díky zajímavému příběhu. Lvíčka přijel pojmenovat sám autor (jeho 
jméno bohužel nemůžeme zveřejnit) a dal mu jméno Nelson. Snad bude tomuto jménu dělat 
v životě čest.
Tím bychom mohli uzavřít plodný a zajímavý rok 2013, za který vděčíme zvířátkům, sponzorům, 
adoptivním rodičům, partnerům, přátelům zoo a návštěvníkům, kteří neustále přibývají a pod-
porují naši zoologickou zahradu. 

Vaše zoologická zahrada Dvorec.

Vlk euroasijký (příchod do zoo dne 1. 2. 2013).
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Vzdělávání 
spolupracující organizace

SOŠ veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola 
s právem státní jazykové zkoušky, České Budějovice

Praxe studentů

Slovenská polnohospodářská univerzita v Nitre,  
Fakulta agrobiologie a potravinových zdrojov, Slovensko

Stáže v rámci programu 
ERASMUS

ČACHOK – asociace na ochranu krokodýlů členství

Zemědělská fakulta v Českých Budějovicích,  
obor Biologie a ochrana zájmových organismů

Provádění diplomové práce

Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie 
potravinových a přírodních zdrojů, Katedra obecné 
zootechniky a etologie

Provádění bakalářských, 
diplomových a dizertačních 
prací

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 dammah - EEP

Ochrana Formica rufa Ochrana mravence lesního

Odchov tygra ussurijského, sameček Karunji, narozen 12. 7. 2013, na fotce ve stáří 5 dnů.
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Redaktorka časopisu 5+2 (Veronika Pohanková) se lvíčetem narozeným 
v zoo dne 12. 11. 2013 Nině a Ugasovi.
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seznam zvířat

primáti primates 

Šimpanz učenlivý /Pan troglodytes/ 1,0,0 1,0,0

Makak magot /Macaca sylvanus/ 0,1,0 0,1,0

Gibon lar /Hylobates lar/ 0,0,0 1,0,0 1,0,0

Pavián babuin /Papio cynocephalus/ 7,4,0 2,2,0 5,2,0

Lemur vari /Varecia variegata/ 1,0,0 2,2,0 1,0,0

Lemur kata /Lemur cata/ 2,2,0 2,0,0 3,1,0 1,1,0

Kosman černouchý /Callithrix penicilata/ 1,1,0 2,2,0 1,1,0

Tamarín sedlový /Saguinus fuscicollis/ 0,0,0 1,1,0 1,1,0

Kosman bělovousý /Callithrix jacchus/ 0,0,0 1,1,0 1,1,0

Mandril rýholící /Mandrillus sphinx/ 1,2,0 0,1,0 1,1,0

Siamag /Simphalangus syndactylus/ 0,1,0 0,1,0 0,0,0

šelmy                                carniVora

Lev pustinný /Panthera leo/ 3,3,0 1,0,0 1,0,0 0,2,0 3,1,0

Tygr ussurijský /Panthera tigris altaica/ 1,1,0 1,0,0 1,0,0 1,1,0

Tygr indický /Panthera tigris tigris/ 1,2,0 1,1,0 1,2,0 1,1,0

Levhart skvrnitý /Panthera pardus/ 1,1,0 1,1,0

Rys ostrovid /Lynx lynx/ 1,1,0 0,0,1 0,0,1 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/ 0,0,0 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/ 0,0,0 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 2,0,0

Kakadu bílý /Cacatua alba/ 1,0,0 1,0,0

1.1.2013 Příchod
 Arrival

Odchod
Depart

Narození
Birth

Úhyn
Death

31.12.2013
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1.1.2013 Příchod
 Arrival

Odchod
Depart

Narození
Birth

Úhyn
Death

31.12.2013

suDokopytníci                     artioDactyla

Buvol domácí /Bubalus arnee f. bubalis/ 1,4,0 1,1,0 2,5,0

Watusi /Watusi/ 1,1,0 0,1,0 1,2,0

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/ 1,1,0 0,1,0 1,2,0

Mangalika /Mangalica/ 1,1,0 1,1,0

Jak domácí /Bos mutus f. grunniensis/ 1,1,0 1,0,0 1,0,0 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 1,2,0 1,2,0 4,5,0

Koza burská /Capra hircus/ 1,2,0 1,0,0 1,0,0 1,2,0

Koza holandská /Capra hircus/ 3,4,0 0,7,0 0,7,0 3,4,0

Ovce cápová /Ovis aries strepsiceros/ 0,1,0 0,1,0

Ovce quessantská /Ouessant schafe/ 1,3,0 0,1,0 1,4,0

Přímorožec 
šavlorohý 

/Oryx damman/ 1,0,0 2,0,0 3,0,0

licHokopytníci

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              perissoDactyla

Nandu pampový /Rhea americana/ 1,1,0 1,1,0

Pštros dvouprstý /Struthio camellus/ 1,3,0 0,1,0 1,2,0

ŽelVy                      strutHio

Želva ostruhatá 1,0,0 1,0,0

Želva pardálí 1,0,0 0,0,2 1,0,2

Želva pralesní 0,0,0 1,3,0 0,0,3 1,3,3

Kajmanka dravá 0,1,0 1,0,0 1,1,0

Kožnatka čínská 1,0,0 1,0,0

Tereka hnědá 0,0,0 1,3,0 1,3,0
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1.1.2013 Příchod
 Arrival

Odchod
Depart

Narození
Birth

Úhyn
Death

31.12.2013

krokoDýli                   crocoDilia

Kajman brýlový /Caiman crocodilus/ 0,1,0 0,1,0

Krokodýl čelnatý /Osteolaemus tetraspis/ 0,0,0 0,1,0 0,1,0

ještěři                     sauria

Trnorep sklaní /Uromastyx acanthinura/ 2,3,0 1,0,0 1,3,0

HaDi                 serpentes

Kobra černá /Naja melanoleuca/ 0,0,0 1,0,0 1,0,0

Kobra černokrká /Naja nigricollis/ 0,0,0 2,1,0 2,1,0

Kobra červená /Naja pallida/ 0,0,0 1,1,0 1,1,0

Kobra čínská /Naja atra/ 0,0,0 2,1,0 2,1,0

Kobra  egyptská /Naja haje/ 0,0,0 1,1,1 1,1,1

Kobra indická /Naja naja/ 0,0,0 1,2,0 1,2,0

Kobra kapská /Naja nivea/ 0,0,0 1,1,0 1,1,0

Kobra monoklová /Naja kauothia/ 0,0,0 2,1,0 2,1,0

Kobra nubijská /Naja nubiae/ 0,0,0 1,1,0 1,1,0

Kobra samarská /Naja samarensis/ 0,0,0 1,1,0 1,1,0

Kobra siamská /Naja siamensis/ 0,0,0 2,2,0 2,2,0

Chřestýš západní /Crotalus atrox/ 1,0,0 0,1,0 1,1,0

Chřestýš skvrnitý /Crotalus mitchellii/ 0,0,0 1,0,0 1,0,0

Chřestýš stříbřitý /Crotalus vengratis/ 0,0,0 1,1,0 1,1,0

Chřestýš diamantový /Crotalus adamanteus/ 0,0,0 1,0,0 1,0,0

Chřestýš oreganus /Crotalus oreganus/ 0,0,0 1,1,0 1,1,0

Anakonda velká /Eunectes murinus/ 0,1,0 0,1,0

Anakonda žlutá /Eunectes notaeus/ 1,1,0 1,1,0

Krajta tmavá /Python molurus bivittatus/ 1,1,0 1,1,0

Zmije gabunská /Bitis gabonica gabonica/ 1,0,0 1,0,0

HloDaVci                 roDentia

Kapybara /Hydrocheorus hydrochaeris/ 1,0,0 1,0,0

Mara stepní /Dolichotis patagonum/ 2,3,0 1,0,0 1,3,0

tanoVití                  tupaiiDae

Tana severní /Tupaia belangeri/ 0,0,0 1,1,0 1,1,0
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Šakal čabrakový ve výběhu - únor.

Rys kanadský na sněhu.
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( v celých tisících Kč )
k 31.12.2013

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 4064 163
2Dlouhodobý nehmotný majetek celkemI.
3Dlouhodobý hmotný majetek celkem 4 600 3 662II.
4Dlouhodobý finanční majetek celkemIII.

5Oprávky k dlouhodobému majetku celkem -437 -256IV.
B. Krátkodobý majetek celkem 6 1 532357

7Zásoby celkem 6 1 248I.
8Pohledávky celkem 199 34II.
9Krátkodobý finanční majetek celkem 147 248III.

10Jiná aktiva celkem 5 2IV.
Aktiva celkem 11 4 9384 520

4b

Stav k posled. dni
účetního období

3c

číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účetního obdobíPASIVAOznačení

a

A. Vlastní zdroje celkem 12 2 1111 833
13Jmění celkem 550 550I.
14Výsledek hospodaření celkem 1 283 1 561II.

B. Cizí zdroje celkem 15 2 8272 687
16Rezervy celkemI.
17Dlouhodobé závazky celkem 381 15II.
18Krátkodobé závazky celkem 2 306 2 627III.
19Jiná pasiva celkem 185IV.

Pasiva celkem 20 4 9384 520

Ukázka zvířat

Pozn.:Předmět podnikáníPrávní forma účetní jednotky

Sestaveno dne: 23.06.2014 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou

finanční politika 

příspěVky mŽp – účeloVá neinVestiční Dotace

příspěvek zoologickým zahradám 2013

A. Chov ohrožených druhů světové fauny v českých zoologických zahradách 337 245,-
B. Zapojení českých zoologických zahrad do systému ochrany přírody ČR 23 548,-                                                         
                                                                                                                         celkem 360 793,-

příspěVky 

IMPULS Třebíč, občanské sdružení 50 000,-
Úřad práce - Operační program lidské zdroje a zaměstnanost 60 000,-
Úřad práce České Budějovice 42 210,-
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Želva pralesní - páření druhý den po příjezdu do zoo (13. 7. 2013).

Začátek líhnutí nakladených vajec (29. 12. 2013).

Z 8 vajec se postupně vylíhla tři mláďata (na fotce pouze dvě, jedno bylo ještě v inkubátoru).
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( v celých tisících Kč )
k 31.12.2013

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU

Číslo
řádku

Název ukazatele

5

Celkem

7

Činnosti

Hlavní

6

HospodářskáOznačení

NákladyA. 1

Spotřebované nákupy celkem 1 1012 1 101I.

Služby celkem 1 0343 1 034II.

Osobní náklady celkem 4434 443III.

Daně a poplatky celkem 25 2IV.

Ostatní náklady celkem 116 11V.

Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem 7VI.

Poskytnuté příspěvky celkem 8VII.

Daň z příjmů celkem 9VIII.

Náklady celkem 2 59110 2 591

VýnosyB. 11

Tržby za vlastní výkony a zboží celkem 2 13212 2 132I.

Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem 11313 113II.

Aktivace celkem 14III.

Ostatní výnosy celkem 215 2IV.

Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a 
opravných položek celkem

V. 16

Přijaté příspěvky celkem 62317 623VI.

Provozní dotace celkem 18VII.

Výnosy celkem 2 87019 2 870

Výsledek hospodaření před zdaněním 279279C. 20

Výsledek hospodaření po zdanění 279279D. 21

Ukázka zvířat

Pozn.:Předmět podnikáníPrávní forma účetní jednotky

Sestaveno dne: 23.06.2014 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou

Návštěvnost za rok 2013 byla 54 409 osob.
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Bílý tygr indický Nena a Nanu.

Bílý tygr indický - transport.
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jméno a příjmení Datum Výše daru účel

Jitka Popelková 11. 4. 2013 24 000,- Dar na činnost

Hyundai - Fischer CZ s.r.o. 31. 5. 2013    5 000,- Adopce surikaty vlnkované

Petra Madarová 24. 6. 2013    1 500,- Patron ary zelenokřídlé

Ingrid Dulawová 26. 6. 2013    1 000,- Patron tygra indického

Josef Melichárek 2. 7. 2013    3 000,- Patron tygra ussurijského

Martina Fatková 2. 7. 2013    1 000,- Adopce páva korunkatého

Město Borovany 15. 7. 2013 20 000,- Adopce rysa kanadského

Město Borovany 15. 7. 2013 20 000,- Adopce rysa ostrovida

Josef Kernal - IZOLACE 7. 10. 2013 10 000,- Adopce rysa ostrovida

Hana Hrádková 28. 11. 2013      500,- Parton velblouda dvouhrbého

Mgr. Jelena Tomicová 23. 12. 2013 10 000,- Patron lva pustinného

Ing. Miroslav Vráblík 31. 12. 2013 14 000,- Dar na činnost

 

seznam dárců a sponzorů



zoologická zahrada Dvorec
Dvorec 17, 373 12 Borovany

www.zoodvorec.cz

marketing: Net Boom s.r.o.
grafická úprava, tisk: Tiskárna Josef Posekaný, Lannova 8, 370 01 České Budějovice,

tel.: 387 312 242, mobil: 774 717 947, e-mail: kalkulace@posekany.cz, www.posekany.cz

Gibon lar


