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Úvodní slovo ředitele ZOO Tábor

Vážení návštěvníci a příznivci zoologické zahrady v Táboře,

dovolte, abych vás seznámil s uplynulou sezónou, která se nesla v duchu 
dalšího rozvoje zahrady. Velkým tématem se ale stalo i počasí, které nám opět 
připomnělo, že člověk pouze míní a příroda mění.  Rychlý nástup příjemného 
slunného jara jsme pochopitelně velmi uvítali, avšak další průběh sezóny 
byl již provázen extrémně teplým a suchým počasím. Nedostatek přirozené 
vláhy pro stromy a keře v areálu zahrady, nedostatek kvalitního sena na trhu 
či zajištění adekvátního stínu zvířatům, s tím vším jsme se museli postupně 
vypořádat. 

Nejvýznamnější stavbou roku 2018 byl prostorný skleník pro zimování kolekce 
subtropických rostlin, který vznikl v blízkosti správní budovy. Zajímavé 
a nevšední druhy keřů, jako je mišpule japonská či anona horská, mohou 
návštěvníci během letní sezóny obdivovat na obou terasách restaurace.

V roce 2018 jsme také realizovali novou letní expozici pro evropské 
suchozemské želvy, které jsme, jakožto konfiskát ilegálního obchodu, získali 
od Ministerstva životního prostředí. 

V rámci vzdělávání jsme školám nabídli o dva vzdělávací programy více než 
v roce předchozím a celkově jsme zaznamenali nárůst zájmu škol o návštěvu 
naší zahrady, což nás velmi těší. Díky dotaci Ministerstva životního prostředí 
jsme mohli v areálu zahrady realizovat velkoformátové vzdělávací tabule.

Novým a velmi atraktivním obyvatelem zahrady se stal samec fosy 
madagaskarské, kterého jsme získali v rámci Evropského záchovného programu 
EEP. Účastí v tomto programu jsme se zároveň oficiálně stali zoologickou 
zahradou spolupracující s Evropskou asociací zoologických zahrad a akvárií 
(EAZA). Samec jménem Masotra (jméno domorodých Malgašů) si na nové 
prostředí v naší zahradě rychle zvykl a těší se velkému zájmu návštěvníků 
a médií. Tyto šelmy, které jsou ve své domovině ohrožené vyhubením, jsou 
v České republice chované jen ve dvou zoologických zahradách.

Z chovatelských úspěchů nás nejvíce těší druhé mládě narozené v táborském 
stádě nížinné linie zubrů evropských. Samička, která se narodila v polovině 
roku, dostala jméno Tara. Stejně tak nás potěšil odchov arktické sovice 
sněžní, klokana Bennettova a emua hnědého.

V roce 2018 jsme zaznamenali, i přes extrémní počasí v letním období, další, 
téměř desetiprocentní, nárůst návštěvnosti. Zahradu v roce 2018 navštívilo 
83 tisíc lidí. Stále rostoucí zájem o zoologickou zahradu v Táboře prokázala 
i návštěvnost Zahradní slavnosti, naší programově nejbohatší akce pro 
veřejnost, při níž padl denní návštěvnický rekord. Symbolicky téměř tři tisíce 
návštěvníků s námi oslavilo tři roky existence naší zahrady.

Budu se těšit na setkání s vámi v roce 2019

RNDr. Evžen Korec, CSc. 
ředitel Zoologické zahrady Tábor
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RNDr. Evžen Korec, CSc.,
ředitel ZOO Tábor



Kdo se stará o ZOO Tábor

RNDr. Ondřej Kott, Ph.D.
hlavní zoolog
zoolog@zootabor.eu
+420 778 468 386

Ing. Ondřej Chalupa, 
vedoucí oddělení výstavby 
a údržby, ved. odd. 
výběrových řízení
nakup@zootabor.eu
+420 602 239 735

Mgr. Martin Hůlka
vedoucí ošetřovatel
+420 778 468 385

Bc. Filip Sušanka
tiskový mluvčí
media@zootabor.eu
+420 606 688 787

Chovatelský tým ZOO Tábor
zleva: Barbora Hořejšová, Mgr. Martin Hůlka,

Bc. Barbora Tylová, Mgr. Leona Soukupová, Ing. Lucie Hrdličková,
MVDr. Věra Moravcová, Ing. Tomáš Weber a Ing. Ivana Nováková

zleva v horní řadě: Ing.Veronika Ležáková, Ing.Petr Michalička, 
RNDr. Ondřej Kott, Ph.D., Ing. Tomáš Weber, MVDr.Věra Mojžíšová, Bc.Barbora Tylová

zleva v dolní řadě: Ing. Alexandra Tamchynová, Ing. Marie Nezbedová, 
Mgr. Martin Hůlka, Mgr. Leona Soukupová, Ing. Lucie Hrdličková, 

Ing. Miroslava Strašilová 

Zoologické oddělení 2018

zleva: Radek Skopec, Jan Kozel, Ladislav Skopec, Milan Petrů, Martin Kortán, Miroslav Mansfeld, Tomáš Uhlíř, Jan Berný

Technické oddělení 2018
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Zvířata v ZOO Tábor
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Chovatelská činnost

Začátkem roku jsme do Tábora transportovali rok a půl starou 
samičku rysa karpatského ze zoologické zahrady v Chemnitzu. 
Samička byla umístěna do nového výběhu, který jsme dokončili 
na přelomu roku. Nový výběh se nachází v dolní, lesní části 
zahrady. Samička od samého počátku využívá strom, který 
není účelně opatřen zábranami k lezení, jako vyhlídkový 
a odpočinkový bod, a tráví většinu svého dne zhruba ve 25 
metrech nad zemí. Návštěvníci tak mají možnost atraktivním 
způsobem toto jinak velmi plaché zvíře vidět. Na podzim jsme 
do sousedního výběhu, který je v případě potřeby spojitelný, 
přestěhovali i samce z horní části zoo.

V roce 2018 jsme se oficiálně stali zoologickou zahradou 
spolupracující s Evropskou asociací zoologických zahrad a akvárií 
(EAZA) a to díky programu EEP (Evropský záchovný program) 
pro fosu madagaskarskou, do kterého jsme se zapojili. Komunikace 
s EEP koordinátorem ze zoologické zahrady v německém 
Duisburgu započala již na podzim roku 2017, kdy jsme projevili 
zájem o chov tohoto zajímavého taxonu. Na počátku roku 2018 
nám participace v programu byla schválená a tak jsme v květnu 
mohli ze zoo v belgickém Olmenu transportovat šestiletého 
samce jménem Masotra. V roce 2018 byl v České republice chován 
pouze jeden pár těchto nevšedních šelem z Madagaskaru. Pevně 
doufáme, že jedince v brzké budoucnosti dopárujeme a budeme 
se podílet na zachování záložního genofondu pro případ kolapsu 
divoce žijící populace, která je pod velkým tlakem kvůli masivní 
destrukci madagaskarské přírody. Samec fosy madagaskarské 
obývá současně rozsáhlý výběh po pumě americké, který byl 
upraven pro stromový způsob života. Stejně tak muselo být 
upraveno vnitřní zázemí pro optimální zimování. Výběh byl 
doplněn tematickou tabulí věnující se destrukci a ochraně 
unikátní přírody Madagaskaru.

Během hlavní sezóny byl dokončen nový letní výběh pro evropské 
druhy suchozemských želv, získaných v roce 2017 od Ministerstva 
životního prostředí. I tento výběh byl doplněn velkoformátovou 
vzdělávací tabulí. 

Fosa madagaskarská 
(Cryptoprocta ferox)

Medvěd hnědý (Ursus arctos)

Samička zubra evropského Tara 
(Bison bonasus)

Daňek skvrnitý (Dama dama)



Radikální úpravou prošly povrchy před stájemi skotu na farmě 
a experimentálně zpevněn byl i jeden ze tří oddělovacích dvorků 
ve výběhu zubrů evropských, u nichž je v zimním období problém 
s rozbahněným terénem nejpalčivější. Pokud se realizovaná 
technologie osvědčí v nejvlhčích obdobích, v příštím roce budou 
stejně upraveny i další dvě oddělovací plochy ve výběhu.

Novými obyvateli voliéry pro vodní ptactvo se stal pár hus 
indických (Anser indicus). Mezi zajímavé odchovy roku patří 
odchov sovice sněžné (Bubo scandiacus), emua hnědého 
(Dromaius novaehollandiae) či klokana Bennettova (Macropus 
rufogriseus fruticus). V červnu se zubří samici Usjaně narodilo 
druhé mládě zubra evropského (Bison bonasus) v táborském 
chovu, samička Tara, která byla pod tímto jménem zapsaná 
do Mezinárodní plemenné knihy.  

V druhé polovině roku nás opustila samice tygra ussurijského 
Nina, která byla v Táboře deponovaná zoologickou zahradou ve 
Dvoře Králové. Nina se narodila v zoologické zahradě v Moskvě 
a dožila se úctyhodných osmnácti let. Patřila tak mezi nejstarší 
žijící tygry v České republice.
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■  RNDr. Ondřej Kott, Ph.D.

Krkavec velký
(Corvus corax)

Ara zelenokřídlý
(Ara chloroptera)

Husa indická
(Anser indicus)

Puštík bradatý
(Strix nebulosa)

Želva zelenavá
(Testudo hermanni 

boettgeri)

Emu hnědý
(Dromaius novaehollandiae)

Lev pustinný
(Panthera leo)

Tygr ussurijský
(Panthera tigris altaica)

Vlk arktický
(Canis lupus arctos)

Velbloud dvouhrbý 
(Camelus bactrianus)
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Veterinární činnost

V roce 2018 zajišťovali veterinární péči dva stálí ve-
terinární lékaři. ZOO Tábor dále spolupracuje se dvěma 
externími veterinárními lékaři v oblasti aviární me-
dicíny. Všechny ortopedické zákroky byly standardně 
konzultovány se specializovaným pracovištěm. Terapie 
a zákroky byly stejně tak konzultovány s kolegy z jiných 
zoologických zahrad. Významná byla spolupráce s KVS 
Tábor, SVÚ Praha, Vedilab Plzeň, laboratoří Synlab 
a laboratoří Vemodia v oblasti molekulární diagnostiky. 
Veterinární činnost v zoo se řídí zákonem o veterinární 
péči a platnými prováděcími vyhláškami pro zoologické 
zahrady. 

Preventivní činnost se v roce 2018 řídila schválenými 
plány (antiparazitární a vakcinační), které byly pro daný 
rok aktualizovány a vycházejí z poznatků z předešlých 
období.

Byla prováděna  pravidelná  koprologická vyšetření u všech 
chovaných druhů, na základě kterých jsme cíleně aplikovali 
léčebné preparáty. Úspěšnost léčby byla následně 
kontrolována opakovaným vyšetřením. U kočkovitých 
šelem jsme se setkávali především s infekcí oblými 
helminty rodu Toxocara, u kopytníků s rody Capillaria 
a Trichocephalus, u ptáků s rodem Capillaria a u plazů 
s rody Oxyuris a Ascaris. Parazitologická vyšetření byla 
prováděna na pracovišti SVÚ Praha.

Další součástí preventivního programu byla pravidelná 
vakcinace. Prováděna byla především u šelem, kde je 
vakcinována vzteklina a další druhově specifické infekční 
agens. Dále u koňovitých (influenza, tetanus, herpesviry) 
a u přežvýkavců (Clostridia).

V roce 2018 bylo provedeno šest biochemických 
a hematologických analýz krve z preventivních 
i diagnostických důvodů. Vyšetření byla provedena v naší 
laboratoři a v laboratoři Synlab. Dále byla prováděna PCR 
diagnostika infekčních onemocnění a stanovení pohlaví 
u ptáků v laboratoři Vemodia.

Anestezie a vyšetření lvice

Transport fosy madagaskarské, zoo 
Olmen, Belgie

Chirurgický zákrok u daňka skvrnitého



Provedli jsme devět imobilizací a anestezií z důvodu terapie, 
chirurgického zákroku nebo přesunu zvířete. Dále bylo 
provedeno šest RTG vyšetření a dvě USG vyšetření.

Důležitá byla i spolupráce při transportech zvířat.

Z provedené veterinární činnosti v roce 2018 
lze jmenovat:

• U samice lva pustinného byly pozorovány příznaky 
onemocnění urogenitálního aparátu. Zvíře bylo uvedeno 
do anestezie, bylo provedeno USG vyšetření, endoskopické 
vyšetření a vyšetření hematologických a biochemických 
parametrů krve. Onemocnění bylo diagnostikováno jako 
cystická vaginitida.

• U samce nosála červeného byla provedena vasektomie 
z důvodu nechtěného množení a možnosti přiřazení do skupiny 
samic.

• Po zjištění pohybových problémů u samice medvěda 
hnědého, bylo přistoupeno k anestezii a celkovému 
vyšetření. To prokázalo ránu a zhmoždění v kaudální časti 
těla. Biochemickým vyšetřením krve bylo zjištěno závažné 
poškození funkce ledvin. Zvíře se i přes terapii nepodařilo 
zachránit. Pitva prokázala fatální poranění ledvin, které bylo 
zřejmě způsobeno pádem ze stromu. 

• U mladé samice daňka skvrnitého byla diagnostikována hernia 
umbilicalis. Ta byla vyřešena chirurgickým zákrokem.

• Zřejmě mechanickým poškozením došlo k poškození oka 
u ary zelenokřídlého. Vzniklá uveitis a hyféma byla vyřešena 
konzervativně, denním ošetřováním poškozeného oka.

• U klisny českého teplokrevníka jsme diagnostikovali sarkoidy. 
Ve spolupráci se zahraničním specializovaným pracovištěm 
bylo toto onemocnění řešeno speciálním cytostatickým 
preparátem.

• Kulhání u laně jelena evropského bylo řešeno imobilizací 
a následným RTG vyšetřením. Alterace tvrdých tkání se 
nepotvrdila a problém byl vyřešen konzervativní terapií.

Ošetřování poraněného oka u ary 
zelenokřídlého

Imobilizace a RTG u laně jelena 
evropského
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Terapie sarkoidů u českého 
teplokrevníka

■  MVDr. Martin Pán



 Savci

 Šelmy

fosa madagaskarská

kočka domácí

lev pustinný

medvěd baribal

medvěd hnědý

mýval severní

nosál červený

puma americká

rys ostrovid (karpatský)

surikata vlnkovaná

tygr ussurijský

vlk arktický

 Sudokopytníci

daněk skvrnitý

jelen evropský

koza domácí

lama krotká

ovce domácí cápová

ovce domácí Jákobova

ovce domácí kamerunská

ovce domácí mongolská

ovce domácí ouessantská

ovce domácí somálská

prase divoké

prase domácí

prase domácí gottingenské

tur domácí

velbloud dvouhrbý

zubr evropský

 Vrubozobí

berneška bělolící

husa indická

husa sněžní

husice andská

husice magellanská

husice rezavá

husice rudohlavá

kachna smaragdová

kachnička amazonská

ostralka štíhlá

 Běžci

emu hnědý

 Brodiví

ibis posvátný

ibis rudý

 Hrabaví

kur domácí

 Sovy

kalous ušatý

puštík bradatý

puštík obecný

sovice sněžní

výr velký

 Plazi

 Želvy

želva čtyřprstá

želva vroubená

želva zelenavá

Zvířata v ZOO Tábor a jejich počty

0/1/-/-/-/1

8/-/-/-/-/8

2/-/-/-/-/2

2/-/-/-/-/2

4/-/-/-/1/3

2/-/-/-/1/1

7/-/-/-/-/7

1/-/-/-/-/1

1/1/-/-/-/2

18/-/2/-/1/15

2/-/-/-/1/1

4/-/-/-/-/4

12/-/1/4/-/15

17/-/5/6/1/17

35/-/-/-/1/34

2/-/-/-/-/2

1/-/-/-/-/1

4/-/-/-/-/4 

1/-/-/-/-/1

2/-/-/-/-/2

10/-/1/3/-/12

1/-/-/-/-/1

10/-/-/-/-/10

32/-/-/-/-/32

1/-/-/-/-/1

3/-/-/-/-/3

2/-/-/-/-/2

7/-/-/1/-/8

2/-/-/2/-/4

0/2/-/-/-/2

1/-/-/-/-/1

1/-/-/-/-/1

1/-/1/-/-/0

1/-/-/-/-/1

1/-/-/-/-/1

3/-/-/-/-/3

1/-/-/-/-/1

1/-/-/-/-/1

4/-/5/9/5/3

3/-/3/-/-/0

3/-/-/-/-/3

3/5/-/-/2/6

2/-/-/-/1/1

2/-/-/-/-/2

2/-/-/-/-/2

2/-/1/1/-/2

2/-/-/-/-/2

2/1/-/-/1/2

1/-/-/-/-/1

16/-/-/-/-/16

 Lichokopytníci

kůň

shetlandský pony

 Hlodavci

mara stepní

morče domácí 

 Primáti

makak jávský

malpa hnědá

tamarín žlutoruký

 Vačnatci

klokan rudokrký Bennettův

 Ptáci

 Papoušci

amazoňan žlutokrký

ara arakanga

ara ararauna

ara zelenokřídlý

aratinga červenolící

aratinga hnědohrdlý

aratinga jendaj

aratinga sluneční

aratinga tmavohlavý

aratinga zelený

aratinga zlatočelý

kakadu molucký

papoušek nádherný

 Pěvci

krkavec velký

sojka obecná

2/-/-/-/-/2

4/-/-/-/-/4

3/-/-/-/-/3

23/-/10/-/-/13

7/-/-/-/-/7

2/-/-/-/-/2

9/-/1/-/-/8

3/-/-/1/-/4

2/-/-/-/-/2

1/-/-/-/-/1

2/-/-/-/-/2

5/-/-/-/-/5

2/-/-/-/-/2

1/-/-/-/-/1

1/-/-/-/-/1

1/-/-/-/-/1

1/-/-/-/-/1

1/-/-/-/-/1

1/-/-/-/-/1

1/-/-/-/-/1

1/-/-/-/-/1

2/-/-/-/-/2

3/-/-/-/-/3
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Celkový počet druhů k 31.12.2018: 71         
Celkový počet jedinců k 31.12.2018: 315

Počty zvířat jsou uvedeny ve tvaru: 
stav k 1.1.2018/příchody/odchody/narození/úhyny/stav k 31.12.2018 



Výzkumná skupina v ZOO Tábor se zabývá studiem genů, které 
ovlivňují dlouhověkost na třech genetických modelech – na 
modelu zubra evropského, bizona amerického a na modelu 
psů plemene Cane Corso.

V roce 2018 skupina analyzovala střední dobu dožití (medián 
dlouhověkosti) u zubrů nížinné a nížinně-kavkazské linie 
a u bizonů. Poprvé na světě zjistila medián dlouhověkosti 
u zubrů (3,54 roku) na statisticky významném počtu zvířat 
(n = 1206) a bizonů (3,31 roku) (n = 2912). Výzkumná skupina 
zjistila velmi zajímavou skutečnost spočívající v tom, že medián 
dlouhověkosti samic bizona (6,64 roku) je více než 3x vyšší 
než medián dlouhověkosti samců (2,12 roku). Nízký medián 
dlouhověkosti zubrů i bizonů výrazně ovlivňuje vysoký úhyn 
mladých zvířat, a to především samců. U rodu Bison byl zjištěn 
dosud největší rozdíl v mediánu dlouhověkosti mezi pohlavími 
mezi všemi savci.

Výzkumná a publikační činnost
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Výsledky studie publikované ve vědeckém časopise Approaches in Poultry, Dairy & Veterinary Sciences
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ZOO Tábor se zabývá mimo jiné 
studiem genů u psů plemene  

Cane Corso



  

Výsledky studie1 byly publikovány v americkém vědeckém 
časopise Approaches in Poultry, Dairy & Veterinary Sciences.

RNDr. Evžen Korec, CSc. prováděl jako člen redakční rady 
amerického odborného veterinárního časopisu Approaches 
in Poultry, Dairy & Veterinary Sciences recenze odborných 
publikací.

■  RNDr. Evžen Korec, CSc.

Výsledky studie dědičnosti barvy srsti 
u psů plemene Cane Corso publikované 
ve vědeckém časopise BMC Genetics

Korec E, Hančl M, Kott O, Škorpíková L, Srbová A. Genus Bison Has the Biggest Sex-Related Difference in Longevity 
Among Mammals. Appro Poult Dairy & Vet Sci . 5(4). APDV.000620.2019. DOI: 10.31031/APDV.201 9.05.000620

1 
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Činnost marketingu a PR

Zoologická zahrada v Táboře se také v roce 2018 velmi často 
objevovala v médiích. Fotky zvířat pravidelně otiskovaly jak 
regionální noviny, tak i celostátní deníky a časopisy. Několik 
reportáží ze zahrady se objevilo i ve zpravodajských pořadech 
celoplošných televizí. Užší spolupráci navázala zoo s jihočeskou 
redakcí Deníku a také s Jihočeskou televizí. Ta natočila 15 dílů 
o jednotlivých druzích zvířat. Unikátní příběh záchrany táborské 
zoologické zahrady se objevil také v pořadu Sama doma 
vysílaném Českou televizí. Neobyčejný příběh znovuzrození zoo 
tam představil ředitel zoo RNDr. Evžen Korec, CSc. s manželkou 
Janou.

Největší mediální ohlas roku získala iniciativa ředitele Evžena 
Korce ve snaze odchytit a zachránit medvěda, který se svým 
atypickým chováním dostával do střetů s obyvateli a působil 
škody na hospodářských zvířatech a majetku. Zvíře pocházelo 
s velkou pravděpodobností ze zajetí nebo přišlo ve volné přírodě 
brzy o matku. Zlínský kraj zvažoval vydání výjimky na odstřel 
této, u nás kriticky ohrožené, šelmy. Díky osobnímu úsilí ředitele 
ZOO Tábor se pro medvěda podařilo najít umístění v renomované 
zoologické zahradě v Belgii. Tím pominuly důvody pro jeho 
odstřelení a veškeré snahy tak byly směřovány k jeho odchytu 
a transportu z volné přírody. Medvěda se však následně odchytit 
nepodařilo. Buď definitivně opustil naše území nebo došlo 
k ilegálnímu odstřelu. Táborská zoo se díky tomuto případu stala 
druhou nejcitovanější zahradou v ČR měsíce října.

Média psala také o narození albinotických klokanů, Zahradní 
slavnosti či zapojení zahrady do projektu Kola pro Afriku. 
Novináře zajímala také další iniciativa táborské zoologické 
zahrady, kterou se na konci roku zapojila do výzvy požadující 
zákaz chovu zvířat v cirkusech. 

Návštěvníky zoo jistě potěšilo významné rozšíření sortimentu 
suvenýrů. Nově si mohou zakoupit například pexeso, šňůru 
na klíče, náramky, hrnky, plátěné tašky či nové magnetky. 

Nový netradiční zážitek byl nabídnut milovníkům zvířat, ti mohli 
od podzimu strávit noc přímo v areálu zahrady. Zájem o toto 
přenocování předčil očekávání, první rezervace začaly přicházet 
chvíli po oznámení akce.

Redaktor ČT Martin Donát točil v zoo 
reportáž o medvědech             

CLV v centru Tábora
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Zoo také rozšířila možnost podpořit chovaná zvířata nákupem 
sponzorské samolepky, jejímž zakoupením se návštěvníci stávají 
členy široké rodiny příznivců táborské zoo.

V průběhu celého roku 2018 zoologická zahrada aktivně spo-
lupracovala na tvorbě Kulturní strategie města Tábora. Jed-
notlivých workshopů a přednášek se za zoo zúčastňoval 
RNDr. Ondřej Kott, Ph.D. Zoologická zahrada byla ve výstupním 
materiálu popsána jako významný partner v oblasti turismu 
nejen pro město Tábor, ale potenciálně i pro další turistické sub-
jekty v celém regionu.

■  Bc. Filip Sušanka

Nicknack kelímky

Pexeso se zvířaty ZOO Tábor

Článek o ZOO Tábor v deníku Blesk

Plátěná taškaČlánek o ZOO Tábor v deníku MF Dnes



Akce pro veřejnost

Akce v ZOO Tábor

V roce 2018 ZOO Tábor uspořádala celkem 33 tematických 
a marketingových - slevových akcí pro veřejnost.

Nová sezóna odstartovala tradičním velikonočním programem 
(30. března - 2. dubna). Své ekologické znalosti mohli návštěvníci 
následně prověřit během Dne Země (21. dubna). 

Na začátku června proběhl 3. ročník Noci snů v zoo, v rámci 
celosvětového projektu zoologických zahrad. Nevšední večer 
věnovaný dětem s handicapem byl uskutečněný opět ve spo-
lupráci s místními neziskovými organizacemi, které připravily 
zábavný program. Hry, soutěže, poznávačky a setkání se zvířaty 
jsou jen malým výčtem bohatého programu. Akce se i v roce 
2018 zúčastnilo několik set účastníků z táborského regionu.

Na konci června se také uskutečnila Svatojánská noc (23. června), 
při které byla pro návštěvníky připravena nevšední komentovaná 
prohlídka. Účastníci měli možnost pozorovat chování zvířat 
za soumraku. Celkový počet populárních večerních prohlídek 
(Noc v zoo) s opékáním buřtů u týpí jsme oproti předchozímu 
roku navýšili.

Letošní Zahradní slavnosti, naší největší akce sezóny, se 
zúčastnil rekordní počet návštěvníků, téměř tři tisíce. Tím 
padl i denní rekord návštěvnosti. K tomuto potěšujícímu číslu 
přispěl jednoznačně posun termínu konání akce na 6. července 
a tradičně hrálo velkou roli i počasí, které bylo tentokrát ideální. 

12

Noc snů

Zahradní slavnost
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Pro návštěvníky byl připravený pestrý program, na kterém 
nechyběly celodenní hry pro děti, sokolníci či komentovaná 
krmení. Akce se zúčastnily i zástupkyně neziskových organizací, 
chránící ohrožené poloopice v Asii (Tarsius – nártoun filipínský 
a Kukang – outloň váhavý). Celým dnem prováděli moderátoři 
našeho mediálního partnera Českého rozhlasu – České Budějovice.

V hlavní sezóně proběhly také dvě tematické akce věnující 
se ochraně velkých šelem. V rámci Mezinárodního dne tygrů 
(28. července) a Světového dne lvů (11. srpna) jsme veřejnosti 
připomněli alarmující ohroženost těchto šelem. Opět nechyběla 
speciální komentovaná krmení a stánek s informacemi a hrami 
pro děti i dospělé. 

Další tematickou akcí sezóny 2018 byl Den bez palmového oleje 
(18. srpna), jehož cílem je informování veřejnosti o problematice 
destrukce deštných pralesů, jejíž příčinou je masivní produkce 
této celosvětově využívané komodity.

Závěr roku byl opět věnovaný Mezinárodnímu dni zvířat (6. října) 
a Mezinárodnímu dni stromů (20. října), při kterých měly děti 
možnost poznávat nejrůznější přírodniny. Halloween v zoo 
(3. listopadu) uzavřel bohatý program hlavní sezóny.

V říjnu se zoologická zahrada stala partnerem (sběrné místo) 
projektu Kola pro Afriku a vyhlásila regionální sbírku. Za dva 
měsíce bylo vybráno přes 60 kol, která poputují za školáky 
do západoafrické Gambie (více na www.kolaproafriku.cz).

■  RNDr. Ondřej Kott, Ph.D.

Noc snů

Noc snů

Kola pro Afriku - Tábor 
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Vzdělávací činnost
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Konference Otazníky kolem CITES, 23.10. v ZOO Tábor

Odborná komise pro jelenovité - Zoo Bojnice

Žáci základní školy v Sezimově Ústí

Odborná komise pro ptáky - Zoo Liberec

V roce 2018 se naši zaměstnanci zúčastnili celkem šestnácti 
odborných komisí, organizovaných Unií českých a slovenských 
zoologických zahrad.

Celkem šest chovatelů absolvovalo odbornou stáž v zoologické 
zahradě v Plzni a v Zooparku Vyškov.

Pět studentů Střední odborné školy ekologické a potravinářské 
ve Veselí nad Lužnicí se zúčastnilo odborné praxe v ZOO Tábor.

V roce 2018 navštívilo zoologickou zahradu a zúčastnilo se 
vzdělávacích programů či komentovaných prohlídek celkem 
2670 dětí ze 70 mateřských, základních a středních škol. 

Oproti roku 2017 jsme zaznamenali zvýšený zájem škol.

14. března proběhla odborná plenární přednáška RNDr. Ondřeje 
Kotta, Ph.D. v rámci semináře katedry Zoologie Přírodovědecké 
fakulty Jihočeské univerzity.

Zoologická zahrada Tábor se v termínu 23. - 24. 10. stala 
spoluorganizátorem konference pořádané Zemědělskou fakultou 
Jihočeské univerzity s názvem Otazníky kolem CITES, které se 
zúčastnili zástupci ministerstev, univerzit, úřadů a zoologických 
a botanických zahrad. Na konferenci bylo prezentováno celkem 
25 odborných příspěvků včetně příspěvku RNDr. Ondřeje Kotta,  
Ph.D., hlavního zoologa ZOO Tábor.

Zoologická zahrada v Táboře podpořila iniciativu Zoo Ostrava 
v rámci tematické výstavy fotografií s názvem Ukradená 
divočina, věnovaná ilegálnímu obchodu se zvířaty, s jejich částmi 
a s přírodninami. Výstavu mohli naši návštěvnici shlédnout 
u výběhu tygra ussurijského.

■  RNDr. Ondřej Kott, Ph.D.

Účast ZOO Tábor 
na odborných komisích 
UCSZOO
Komise pro výživu zvířat 
13.-14.2., Zoo Ostrava

Komise pro antilopy, žirafy, plemena 
domácích zvířat a koňovité 
20.-22.3., Zoo Praha

Komise pro ovce, kozy a jelenovité 
11.-13.4., Zoo Bojnice

Komise pro papoušky 
18.-19.4., Zoo Děčín

Komise pro starosvětské primáty, 
poloopice, kosmanovité, malé a velké 
kočkovité šelmy 
25.-27.4., Zoo Ohraha

Komise pro ptáky 
17.-18.10., Zoo Liberec

Komise pro marketing a vzdělávání 
7.-8.11., Zoo Ohrada

• 

• 
 

• 

• 

• 
 
 

• 

•
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Rozvoj ZOO Tábor

Mezi nejvýznamnější investice roku 2018 patří bezesporu 
výstavba skleníku pro kolekci subtropických rostlin. 
Velkoplošný skleník vznikl poblíž správní budovy a umožňuje 
optimální zimování zajímavým druhům rostlin jako je 
například avokádo, oleandr, mišpule japonská nebo anona 
horská. Jednotlivé exempláře nevšedních subtropických keřů 
mohou návštěvníci vidět během hlavní sezóny na terasách 
restaurace.

Nový sezónní výběh pro suchozemské želvy vznikl v horní části 
zahrady a byl doplněn tematickou velkoformátovou vzdělávací 
tabulí.

Výraznou expoziční proměnou prošel výběh po pumě americké, 
který byl radikálně upraven pro stromový způsob života fosy 
madagaskarské. Upraveny musely být i vnitřní prostory pro 
optimální udržení teploty v zimním období. 

O nový oddělovací prostor byl rozšířen i výběh pro ussurijské 
tygry a lví výběh byl doplněn o prostornou palandu, poskytující 
zvířatům odpočinek, rozhled, ale i stín v letním období.

V areálu, který je v mírně svažitém terénu, se v některých 
místech potýkáme s rozbahněným terénem, zejména ve výbězích 
těžkých kopytníků. Z tohoto důvodu byly radikálně upraveny 
povrchy před stájemi skotu na farmě a experimentálně i jeden ze 
tří oddělovacích dvorků ve výběhu zubrů evropských, u nichž je 
v zimním období problém s rozbahněným terénem nejpalčivější. 
Pokud se realizovaná technologie osvědčí v nejvlhčích obdobích, 
v příštím roce budou stejně upraveny i další dvě plochy.

Nezbytnou údržbou prošla i správní budova. Po rekonstrukci 

15

Dřevěný krokodýl

Nátěr správní budovy

Skleník pro kolekci subtropických 
rostlin
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Rozvoj ZOO Tábor

západní a východní terasy restaurace následoval celkový nátěr 
dřevěného obložení správní budovy.

Postupně se snažíme areál zahrady přetvářet v příjemné přírodní 
prostředí, i proto jsme v roce 2018 pokračovali ve výsadbě 
stromů. Vysazeno bylo přes sto, primárně lokálních, dřevin 
jako jsou duby, buky, jasany či habry. Stejně tak jsme v areálu 
instalovali kyklopské kameny z regionální horniny – syenitu, 
pocházející z nedalekého lomu.

V letošním roce jsme obdrželi dvě nízkonákladové dotace 
na rozvoj. Díky první z nich byl realizovaný projekt dřevěné 
plastiky v podobě krokodýla v nadživotní velikosti, která je 
zároveň herním prvkem. Jeho autorem je finský umělec Esko 
Mäkinen, žijící v Táboře. Projekt byl podpořen grantem Odboru 
cestovního ruchu města Tábora.

Díky grantu Ministerstva životního prostředí EVVO jsme 
mohli realizovat výrobu šesti velkoformátových vzdělávacích 
tabulí, věnujících se ochraně suchozemských želv, tygrů, 
návratům velkých šelem do české přírody, sociálnímu životu 
vlků, vymírajícím plemenům hospodářských zvířat a destrukci 
madagaskarské přírody.

Zásadním rozvojem pak prošlo portfolio „zoosuvenýrů“, které 
bylo rozšířeno o nové produkty sloužící k prezentaci zahrady, viz 
kapitola Marketing a PR na straně 10.

■  RNDr. Ondřej Kott, Ph.D.
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Vzdělávací cedule - Návrat velkých šelem

Vzdělávací cedule - Ohrožená fauna Madagaskaru

Dřevěný krokodýl

Terénní úpravy - instalace “kyklopských” kamenůSázení stromů
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Sponzoři a adoptivní rodiče

 Sponzoři ZOO Tábor

EKOSPOL a.s.

Mádr Karel

Henclová Lada

 Adoptivní rodiče

BAUMIT, spol. s r.o.

Langr Milan, MVDr.

Hager Electro s. r. o.

PP 53, a. s.

Kubiš Kamil, Ing. arch.

Kubišová Eva

Petrů Jarmila

Dudovi - Fanda a Honzík

Pivcová Zuzana

Základní škola Planá nad Lužnicí

Vokroj Honza

Koudelková Kateřina

Nemocnice Rudolfa a Stefanie  
Benešov, a.s.

klokan rudokrký

puma americká

vlk arktický

rys karpatský

puštík obecný

puštík obecný

vlk arktický

vlk arktický

nosál červený

klokan rudokrký

klokan rudokrký

surikata vlnkovaná

surikata vlnkovaná

PRŮMSTAV, a.s.

SONNERANDA ZIMNÍ ZAHRADY s.r.o.

Lapáček František

Beneš Luděk, JUDr. 

TaxReal s.r.o.

Suchá Zdeňka

Základní škola Planá nad Lužnicí

Adamová KS

Benešová Ilona Mgr.

Bakeš Martin

ARBEUS.INFO Dárky z fotky

Beránková - Jana a Věra

Luňáčková Ivanka

Rokosová Silvie, Mgr.

jelen evropský

sovice sněžní

tygr ussurijský

kakadu molucký

prase göttingenské

koza domácí

mara stepní

koza domácí

ovce domácí

koza kašmírská

prase göttingenské

V roce 2018 získala ZOO Tábor dotaci od Ministerstva životního prostředí ČR ve výši 253 432 Kč. 
Zoologickou zahradu podpořilo také město Tábor částkou 31 800 Kč. Činnost ZOO Tábor může 
však podpořit i jednotlivec, firma nebo škola či jiná instituce formou adoptivního rodičovství 
nebo sponzorství.

Nabízíme programy adoptivního rodičovství a sponzorství. Adopcí se rozumí poskytnutí finanční 
podpory (nákup krmiv, veterinární péče) chovu vybraného druhu zvířete. Pro ty, kteří se nechtějí 
upínat na jedno zvíře, jsme připravili možnost sponzorství celé zahrady.

Další možností, jak podpořit táborskou zoologickou zahradu a zároveň zažít něco neobvyklého, 
je koupě jednoho z našich zážitkových programů. V nabídce je například program „Staň se 
ošetřovatelem na 1 den”, kde účastníky čeká celodenní zážitek intenzivního kontaktu se zvířaty 
a možnost dostat se do zázemí zoologické zahrady. Nebo programy „Nocování v ZOO Tábor“, 
„Narozeniny v ZOO Tábor”, „Svatba v ZOO Tábor“ nebo třeba zvýhodněná kombinace „Zažijte zoo 
na 100 %“, která spojuje zážitek nocování v zoo s programem ošetřovatelem na 1 den.

■  Bc. Filip Sušanka
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ZOO Tábor v číslech

Účetní hodnota dlouhodobého hmotného majetku

Tržby

Dary provozní EKOSPOL

Dary provozní ostatní

Dary do veřejné sbírky EKOSPOL

Dary do veřejné sbírky ostatní

Dotace MŽP “Příspěvek zoologickým zahradám”

Dotace města Tábor

Výnosy celkem

Náklady celkem

Zisk účetní

Daňový základ

ZOO Tábor v roce 2018 v celkových číslech
 22 715 345 Kč 

 6 630 818 Kč 

 8 925 000 Kč 

 54 322 Kč 

 5 000 000 Kč 

 282 211 Kč 

 253 432 Kč 

 31 800 Kč 

 21 249 125 Kč 

 15 125 412 Kč 

 6 123 713 Kč 

 419 Kč 

Hovězí maso

Vepřové maso

Kuřecí maso

Králičí maso

Ovoce a zelenina

Seno

Sláma

Spotřeba krmiva v roce 2018
7 069 kg

2 988 kg

2 000 kg

3 336 kg

přes 60 tun

228 balíků

102 balíků
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Subtropický skleník

Automobil Peugeot Boxer

Rozšíření výběhu - tygr ussurijský

Oprava západní terasy

Zpevnění povrchu výběhů

Nový výběh - želvy

Významné investice a opravy v roce 2018
 1 732 026 Kč

 445 468 Kč 

307 872 Kč 

269 735 Kč 

238 034 Kč

 97 723 Kč 

Celkem se do výběrových řízení přihlásilo

Uchazeči o zaměstnání v ZOO Tábor
179 zájemců

O jaké pozice byl největší zájem?

Celkem v roce 2018 do ZOO Tábor nastoupilo 9 pracovníků

o pozici ošetřovatele o pozici ostrahy

102 77
zájemců zájemců
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Surikaty v ZOO Tábor



Výhled do roku 2019

Rok 2019 by měl být pro rozvoj táborské zoologické zahrady přelomový, a to kvůli změně územního 
plánu, která by měla být v tomto roce definitivně schválena.

V návaznosti na to bychom rádi realizovali výstavbu několika nových expozic. Zcela zásadní je nový 
výběh pro surikaty vlnkované. Stávající výběh již po technické ani prostorové stránce nevyhovuje. 
Nová expozice těchto atraktivních šelem by měla vzniknout poblíž výběhu velbloudů dvouhrbých.

Největším projektem blízké budoucnosti zahrady je plánovaný Ptačí dům, který umožní celoroční 
přítomnost exotických druhů ptáků, zejména pak velkých papoušků. Pavilon by měl sloužit nejen 
pro expoziční účely, ale i k odchovu.

V rámci vzdělávacích aktivit plánujeme další rozšíření portfolia tematických tabulí, které budou  
vhodně doplňovat vzdělávací programy pro školy, ale i běžné návštěvy školních skupin. 

Na setkání v ZOO Tábor v roce 2019 se těší

RNDr. Evžen Korec, CSc.
ředitel Zoologické zahrady Tábor
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FotogalerieFoto: RNDr. Ondřej Kott, Ph.D.
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