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Vážení přátelé ZOO Tábor,

máme za sebou první celý rok provozu zoologické zahrady v Táboře od 
jejího otevření v červnu 2015. Zpočátku velmi hektické práce se záchranou 
zanedbané zoo vystřídaly běžné provozní starosti a rozvoj zahrady.

Pustili jsme se nejen do rekonstrukcí stávajících výběhů a zázemí, ale stejně 
tak jsme začali budovat nové v rámci dlouhodobé koncepce naší zahrady. 
Snažíme se maximálně využít přírodního areálu táborské zahrady a zvířatům 
poskytnout co nejlepší podmínky v prostorově velmi komfortních výbězích. 
Nejvýraznějšími projekty roku 2016 bylo vybudování zcela nového výběhu 
pro vlky arktické o ploše téměř 3 000 metrů čtverečních a výběhu pro zubry 
evropské o výměře přes 5 000 m2. Oba realizované projekty vzbudily velmi 
pozitivní ohlasy v médiích, i u široké veřejnosti.

Chovatelskou událostí roku bylo založení chovného stáda ohrožených zu-
brů evropských. Pro náš chov jsme postupně získali pět jedinců genetické 
nížinné linie, která má velký potenciál pro evropské takzvané rewildingové 
projekty. Naším cílem je odchov mláďat, která se zapojí do populací v České 
republice, které žijí v rozlehlých oborách a v budoucnu se snad i díky nám 
tento majestátní živočišný druh vrátí do zcela volné přírody. Tímto projektem 
se snažíme naplňovat jedno z primárních poslání moderních zoologických 
zahrad, kterým je ochrana přírody.

Kontinuální zlepšování životních podmínek zvířat chovaných v naší zahradě 
a aktivní zapojení do ochrany přírody jsou pro nás prioritami, ale pochopitel-
ně nezapomínáme ani na Vás, naše příznivce a návštěvníky. V areálu zahrady 
jsme instalovali nové vzdělávací prvky pro děti, vznikly nové odpočinkové 
zóny a velkou pozornost jsme věnovali také edukační činnosti. Zoologickou 
zahradu v Táboře navštívilo v loňském roce mnoho škol z celé republiky, 
zájem o odborné prohlídky zahrady byl skutečně velký. 

Pravidelně jsme během roku připravovali i řadu tematických akcí pro ve-
řejnost, jako příklad mohu zmínit největší akci hlavní sezóny - Zahradní 
slavnost, která bohatým programem otevírá letní prázdniny a je zároveň 
připomínkou založení táborské zoologické zahrady.  Další velmi úspěšnou 
akcí pro veřejnost byla například Dog Show, soutěžní přehlídka voříšků. Tu 
však už v roce 2017 v prostorách zahrady neuvidíte, pro 
další ročník jsme se rozhodli spojit síly 

1. Úvodní slovo ředitele zahrady ZOO TÁbOR

RNDr. Evžen korec, CSc.,
ředitel Zologické zahrady Tábor 
s mládětem vlka arktického.
Foto: Jiří Mikoláš
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s pořadateli táborské Voříškiády. V roce 2016 jsme se také poprvé zapojili 
do celosvětového charitativního projektu „Noc snů“, který je věnován dětem 
s postižením a jejich rodinám. I tato akce měla mezi lidmi z Tábora velmi 
pozitivní ohlas.

Obliba ZOO Tábor coby jednoho z turistických magnetů Táborska neustále 
stoupá. Není proto divu, že jen za minulý rok ji navštívilo přes 70 tisíc lidí.
Rád bych proto poděkoval všem našim návštěvníkům za jejich přízeň, spon-
zorům a adoptivním rodičům za podporu, kterou věnovali našim zvířatům 
a naší zoo, a především celému týmu ZOO Tábor, bez kterých by naše 
úspěchy nebyly možné.

Těším se s Vámi na viděnou v ZOO Tábor
RNDr. Evžen Korec, CSc.

Evžen Korec (60) 
Vystudoval molekulární biologii a genetiku na Přírodovědecké fakultě Uni-
verzity Karlovy v Praze. V letech 1983 – 1986 působil jako vědecký aspirant 
v Československé akademii věd, kde získal vědeckou hodnost CSc. v oboru 
onkologie. Od roku 1986 pracoval jako vědecký pracovník na univerzitách 
v zahraničí – v Německu (Göttingen), ve Velké Británii (Londýn) a ve Francii 
(Paříž). Je spoluautorem jedenácti patentů a více než dvaceti publikací uve-
řejněných v předních světových vědeckých časopisech: 
(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=korec+e).
Je znám jako velký milovník zvířat. Sám mnoho zvířat chová, od vzácných 
kaprů koi, přes papoušky až po koně. Ve své chovatelské stanici Korec Corso 
chová psy plemene Cane Corso. Fena Koleta Atison je mezinárodní šampionkou 
krásy, šampionkou tří zemí a v současnosti je výstavně nejúspěšnější českou 
fenou plemene Cane Corso.
Evžen Korec je generálním ředitelem a předsedou představenstva společnosti 
EKOSPOL, která je dlouhodobě lídrem bytové výstavby v České republice. EKOSPOL 
za 25 let své existence úspěšně dokončil více než 50 velkých developerských 
projektů pro více než 9 000 zákazníků. Společnost EKOSPOL podporuje občanské 
sdružení Společnost pro zvířata či obecně prospěšnou společnost Česká krajina. 
Evžen Korec je autorem unikátních knih „Co je v domě, není pro mě“, „Koupě 
bytu pod lupou“ a „Pozemky ukrývají poklady“, v nichž mapuje své více než 
čtvrt století dlouhé zkušenosti z odvětví rezidenčního developmentu. Příběh 
záchrany táborské zoo od její první návštěvy až po koupi a první týdny a mě-
síce po jejím převzetí popisuje Evžen Korec v loňské knižní novince „Jak jsem 
zachránil zoo v Táboře“. 
Evžen Korec je ženatý a má jednoho syna.

RNDr. Evžen korec, CSc.,
ředitel ZOO Tábor
e-mail: director@zootabor.eu 
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Foto: Jiří Mikoláš
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ZOOlOgiCkÁ ZAhRADA TÁbOR, a.s. 

Sídlo: 

Zoologická zahrada Tábor, a.s.

Dukelských hrdinů 19

Praha 7, PSČ 170 00

tel.: +420 233 372 021

e-mail: zoo@zootabor.eu

IČ: 040 74 025 

DIČ: CZ040 74 025

2. Základní údaje o ZOO TÁbOR 

Adresa ZOO:

Zoologická zahrada Tábor

Větrovy 10, Tábor 390 02

Foto: Klára Hájková
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rnDr. ondřej kott, ph.D., 
hlavní zoolog
e-mail: zoolog@zootabor.eu
tel.: +420 778 468 386

Ing. Ivana nováková, 
vedoucí ošetřovatel
Tel.: +420 601 565 665

Mgr. Martin Hůlka, zástupce 
vedoucí ošetřovatelky
Tel.: +420 778 468 385

Ing. ondřej Chalupa, vedoucí
oddělení výstavby a údržby
e-mail: nakup@zootabor.eu
Tel.: +420 602 239 735

Ing. petr Valeš, 
vedoucí oddělení projekce
e-mail: vystavba@zootabor.eu
Tel.: +420 725 396 907

bc. Filip Sušanka, tiskový mluvčí
e-mail: media@zootabor.eu
tel.: +420 606 688 787

Kdo se stará o zoo Tábor: 

Ing. Marie bydžovská, 
asistentka ředitele
e-mail: sekretariat@zootabor.eu 
Tel.: +420 233 372 021

Ing, Matyáš Hančl, marketing 
e-mail: marketing@zootabor.eu
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Chovatelská činnost
RNDr. Ondřej Kott, Ph.D.

Rok 2016 lze z hlediska managementu chovů považovat za úspěšný. V do-
zvuku kolapsu provozu zahrady v roce 2015, pod vedením bývalého majitele, 
bylo nutné dokončit započatá managementová opatření v rámci chovů zvířat 
nově založené zahrady.

V lednu 2016 došlo k oddělení smečky arktických vlků, která zcela nevhodně 
obývala společný výběh s medvědy hnědými. Byla ukončena deponace ně-
kolika vlků, kteří byli transportováni zpět do brněnské Zoologické zahrady. 
Stejně tak byla ukončena deponace dvou medvědů hnědých, kteří byli vráceni  
do ZOO v Bojnicích. Redukcí velkých šelem, které byly nezodpovědně cho-
vány v naddimenzovaných počtech a bez ohledu na mezidruhové interakce, 
se podařilo vrátit k původnímu stavu čtyř chovaných medvědů hnědých se 
zázemím uzpůsobeným pro tento počet jedinců. Pohoda chovaných zvířat 
se po tomto opatření projevila okamžitě. Redukovány byly průběžně i počty 
divokých prasat, daňků evropských, jelenů evropských a domácích zvířat. 
Všechna zvířata v nadstavech byla umístěna do kvalitních soukromých chovů.
Chovatelskou událostí roku bylo bezesporu založení chovného stáda nížin-
né linie zubrů evropských. Farma byla rozšířena o zajímavá plemena ovcí, 
jmenovitě ovce cápové, mongolské, Jácobovy a ovci somálskou. Novým, 
návštěvníky velmi oblíbeným, výběhem farmy se stal průchozí výběh koz. 

Mezi zajímavé odchovy mláďat patřily odchovy tamarínů žlutorukých či 
surikat vlnkovaných. V roce 2016 byla rozšířena kolekce papoušků, počet 
chovaných ar zelenokřídlých byl zvýšen na celkový počet pěti jedinců (2.3).

Rok 2016 byl zároveň rokem rozvoje zahrady, tj. rokem výstaveb nových 
expozic a rekonstrukcí stávajících výběhů. Dominantním projektem se stal 
nový přírodní výběh pro zubry evropské, jehož výstavba proběhla od konce 
února do začátku května, a který současně obývá pět jedinců.

Dalším velkým projektem byla výstavba velkorysého výběhu pro arktické 
vlky s výměrou přes 3 000 m2, který byl stylizován do biotopové podoby 
kanadské tajgy, a který v roce 2016 obývala skupina vlků arktických. Nový 
výběh vlků vzbudil velmi pozitivní ohlasy mezi návštěvníky i médii. 

Během září proběhla celková 

3. Zvířata v ZOO TÁbOR

Foto: Ondřej Chvátal
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rekonstrukce voliéry pro vrubozobé ptáky, kterou byly výrazně vylepšeny 
chovné podmínky. Dále byl zcela rekonstruován výběh emu a klokanů ru-
dokrkých (Bennettových)

Založení chovu zubrů evropských 
RNDr. Ondřej Kott, Ph.D., hlavní zoolog

Na počátku roku 2016 jsme se rozhodli pro založení chovu zubrů evrop-
ských v Zoologické zahradě Tábor a připojili jsme se tak k celoevropským 
záchranným snahám tohoto impozantního druhu, který kdysi hojně obýval 
i naše území. V roce 2015 tvořilo celosvětovou populaci zubrů evropských 
6 083 zubrů. Pro záchranu tohoto druhu je přitom podle odborníků potřeba 
dosáhnout počtu nejméně deseti tisíc jedinců. Zakládání dalších chovů je 
tedy více než nezbytné.

V únoru jsme začali s výstavbou výběhu zubrů. Pro realizaci byla vybrána 
biotopově vhodná lokalita, ležící mimo areál zahrady, ale zároveň v jejím 
těsném sousedství. Půl hektarový výběh se skládá z rozlehlé pastviny a smí-
šeného lesa. Výstavba probíhala od konce února do začátku května 2016.

V rámci dvou známých genetických linií zubrů jsme si pro naše dlouho-
dobé projekty vybrali nížinnou linii, která pochází sice z menšího počtu 
zakladatelů, ale je méně zatížená genetickými defekty, a proto má velký 
potenciál v rámci takzvaných rewildingových programů. Naším primárním 
cílem je odchov mláďat, která budou vypouštěna na vhodné lokality v rám-
ci českých projektů návratu zubrů do “volné přírody“. Chovné stádo bylo 
pečlivě sestaveno ve spolupráci s českými koordinátory chovů zubrů Mgr. 
Daliborem Dostálem a Mgr. Miloslavem Jirků, Ph.D. z České krajiny o. p., 
Biologického centra AV ČR a polskými koordinátory EBSB (Plemenné knihy 
zubrů evropských). 

Dvě krávy, tříletou Usjanu a pětiletou Uselinu, jsme pro náš projekt získali 
ze ZOO Norimberk a dvě roční krávy (Norma a Norisa) jsme získali ze sou-
kromého chovu Insel Usedom Wisentgehege v severním Německu. Během 
května byly všechny čtyři samice transportovány do Tábora. Chovný býk 
jménem Poczekaj byl zakoupen v soukromém chovu v Niepolomicích ležícím 
poblíž polského Krakowa a do Tábora byl transportován na konci listopadu 
2016. V posledním listopadovém týdnu došlo ke spojení všech zvířat, které 
proběhlo bez problému. S napětím očekáváme první páření býka a domi-
nantní krávy během roku 2017.

V rámci projektu byla navázána 

Foto: Filip Sušanka
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i spolupráce s týmem Prof. Ing. Vladislava Čurna, Ph.D. z Biotechnologického 
centra Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity. V rámci molekulárně-biolo-
gických témat bylo zadáno několik diplomových laboratorních projektů, které 
budou během následujících let realizovány. Nový táborský projekt chovu 
ohrožených zubrů evropských zaznamenal v roce 2016 značnou pozornost 
a byl citován mnoha významnými médii.

Veterinární činnost 
MVDr. Martin Pán, veterinární lékař

V roce 2016 zajišťovali veterinární péči dva stálí veterinární lékaři. Zoo Tá-
bor také spolupracuje s externími veterinárními odborníky v oblasti aviární 
medicíny či ortopedie. Terapie i zákroky byly konzultovány s kolegy z jiných 
zoologických zahrad či specialisty v konkrétních oborech veterinární medicí-
ny. Intenzivní byla spolupráce zejména s KVS Tábor, SVÚ Praha, SVÚ Jihlava, 
Klinickými laboratořemi Tábor a laboratoří Laboklin. Nově byla navázána 
spolupráce s laboratoří Vemodia v oblasti molekulární diagnostiky. Veteri-
nární činnost v ZOO Tábor se řídí zákonem o veterinární péči a platnými 
prováděcími vyhláškami pro zoologické zahrady. 

V roce 2016 byly optimalizovány preventivní plány – především antipara-
zitární a vakcinační.

Byla prováděna pravidelná koprologická vyšetření u všech chovaných druhů, 
na základě kterých jsme cíleně používali léčebné preparáty. Úspěšnost léčby 
byla následně kontrolována opakovaným vyšetřením. U velkých kočkovitých 
šelem stále přetrvával problém s rychlou infestací Toxocara spp. a Toxoscaris 
spp.. U ostatních druhů došlo k výraznému omezení výskytu parazitů.  Pa-
razitologická vyšetření byla prováděna především na pracovišti SVÚ Praha.
Další součástí preventivního programu je pravidelná vakcinace. Pravidelně 
se provádí především u šelem, kde je vakcinována vzteklina a další druhově 
specifické infekční agens. U koňovitých proběhla imunizace proti influenze 
a tetanu a u přežvýkavců proti Clostridiím.

V roce 2016 bylo provedeno 24 biochemických a hematologických analýz 
krve z preventivních i diagnostických důvodů. Vyšetření byla provedena 
v naší laboratoři a v Klinických laboratořích Tábor. Dále byla prováděna PCR 
diagnostika infekčních onemocnění.

Provedli jsme 16 imobilizací a anestezií z důvodu terapie, chirurgic-
kého zákroku nebo přesunu zvířete. Důležitá byla 
i účast u mnoha transportů, které 
byly realizovány.

Foto: Ondřej Kott
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Z provedené veterinární činnosti v roce 
2016 lze jmenovat:

•	 V	lednu	bylo	nutné	odchytit	a	přepravit	zpět	do	ZOO	Brno	deponova-
	 nou	skupinu	vlků	arktických	(Canis lupus arctos).	Tato	zvířata	bylo	nutné	
	 ve	společném	výběhu	s	medvědy	hnědými	imobilizovat.	Také	nová	skupina	
	 vlků	byla	odchycena	a	přesunuta	z	provizorních	ubikací	do	zcela	nového	
	 výběhu.	
•	 U	 samice	prasete	 vietnamského (Sus bucculentus)	 jsme	diagnos-
	 tikovali	frakturu	na	pánevní	končetině.	Zranění	se	povedlo	úspěšně	
	 vyřešit	osteosyntézou.	
•	 K	zamezení	nechtěného	množení	byla	provedena	kastrace	u	posledního	
	 plodného	samce	medvěda	hnědého (Ursos arctos).	Zároveň	bylo	nutné	
	 z	předimenzovaného	výběhu	medvědů	transportovat	dva	jedince	do	jiné	
	 zoologické	zahrady	(ukončení	deponace	–	ZOO	Bojnice).	
•	 U	prasat	divokých (Sus scrofa)	bylo	nutné	zamezit	nekontrolovatelnému	
	 množení	a	omezit	souboje	samců	a	následná	zranění.	Dospělí	samci	byli	
	 proto	imobilizováni	a	vykastrováni.	
•	 U	samce	medvěda	baribala	(Ursus americanus)	jsme	zjistili	útvar	na	
	 spojivce	levého	oka.	Po	chirurgickém	ošetření	byl	tento	útvar	diagnos-
	 tikován	jako	absces	způsobený	osinou.	
•	 Abscedující	mastitis	u	kozy	domácí (Capra aegagrus hircus)	nebylo	možné	
	 konzervativní	léčbou	vyřešit,	proto	bylo	přistoupeno	k	totální	mastektomii.	
•	 Potyčky	ve	skupině	makaků	jávských (Macaca fascicularis)	skončily	
	 závažným	zraněním	jedné	ze	samic.	Rentgenologicky	zjištěnou	perios-
	 titidu	bylo	nutné	řešit	dlouhodobou	antibiotickou	clonou	a	izolací	zvířete.	
•	 Vzhledem	k	nutnosti	zamezit	křížení	mezi	jednotlivými	plemeny	ve	vý-
	 běhu	ovcí	byla	provedena	u	berana	ovce	somálské	(Ovis ammon f.aries) 
 vasektomie.
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Zvířata v ZOO Tábor a jejich počet k 31. 12. 2016
Ke dni 31. 12. 2016 chovala Zoologická zahrada Tábor celkem 65 druhů (včetně plemen domácích zvířat) a 286 kusů zvířat. 

10

lev pustinný 2 
medvěd baribal 2
medvěd hnědý 4 
mýval severní 2 

nosál červený 7 
puma americká 2 
rys karpatský 1 
surikata vlnkovaná 10

tygr ussurijský 2 
vlk arktický 5

malpa hnědá 2 tamarín žlutoruký 6 makak jávský 7

Zvíře Počet Zvíře Počet Zvíře Počet
Šelmy

daněk skvrnitý 17 
jelen evropský 16 
koza domácí – kříženci 15 
koza domácí – kamerunská 2 
koza domácí – kříženci kašmírská 10 
lama krotká 2

ovce ouessantská 7
ovce Jákobova 4
ovce cápová 1
ovce mongolská 2
ovce somálská 1
ovce kamerunská 1

prase göttingenské 2
prase divoké 17
prase vietnamské 32
tur domácí jerseyský 1
zubr evropský 6 

Zvíře Počet Zvíře Počet Zvíře Počet
Primáti

Zvíře Počet Zvíře Počet Zvíře Počet
KoPytníci

kapybara 1 morče domácí 32
Zvíře Počet Zvíře Počet
Hlodavci

klokan rudokrký 3
Zvíře Počet
vačnatci

amazoňan žlutokrký 2
ara ararauna  2 
ara zelenokřídlý 5 
aratinga červenolící 2 
aratinga hnědohrdlý 1 
aratinga tmavohlavý 1 
aratinga sluneční/zlatý 2 
aratinga zelený 1 
aratinga zlatočelý 2 
aratinga jendaj 1 
kakadu molucký 1

papoušek nádherný 1
kachna domácí 2 
kachnička amazonská 1
kachnička karolínská 2 
kachnička mandarínská 3 
husa sněžní 1
husice andská 1
husice magellanská 2
husice rezavá 1
husice rudohlavá 1
ostralka štíhlá 1

kur domácí 7
krkavec velký 2
sojka obecná 3
kalous ušatý 2
puštík obecný 2
puštík bradatý 1
sovice sněžní 2
výr velký 2
emu hnědý 4

Zvíře Počet Zvíře Počet Zvíře Počet

Ptáci

Zvíře Počet

Plazi

savci
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Marketing

Nový vizuální styl vytvořený v roce 2015 se v materiálech ZOO Tábor dobře 
osvědčil a stal se výrazným jednotícím prvkem veškeré užívané grafiky. V zoo se 
během roku realizuje celá řada tematických akcí pro veřejnost, ke kterým vždy 
vznikají propagační materiály ve formě plakátů a grafických bannerů pro použití 
na sociálních sítích, oficiálním webu zoo a jiných kulturních a turistických webech.

Ve stejném vizuálním duchu vznikají i certifikáty pro zájemce 
o adopci konkrétního zvířete, obecné sponzorství ZOO Tábor či 
pro zážitkový program „Staň se ošetřovatelem v ZOO Tábor“. 
Speciální certifikát zachycující průběh daného dne je pak možno 
vystavit i po uskutečnění zážitku „Staň se ošetřovatelem“.
Samozřejmostí je i neustálá obnova a aktualizace nejrůznějších 
informačních tabulí v areálu ZOO Tábor. Jedná se především o infor-

mační tabule o daném živočišném druhu u jednotlivých výběhů, tabule se jmény 
sponzorů jednotlivých zvířat, provozní cedule a další obecně informační tabule.

Návštěvníci si v ZOO Tábor mohou pořídit nejrůznější suvenýry, jako jsou 
například pohlednice, magnetky, plyšové hračky, trička všech velikos-
tí, turistické nálepky, vizitky či turistické známky.

4. Činnost marketingu a PR
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Jsem hrdým sponzorem Čunimíra 
göttingenského miniprasete v ZOO Tábor

www.zootabor.eu 

Ondřej Šmejcký 

Mám se tady 
jako prase v žitě.

OTEVÍRACÍ DOBA SKUPINOVÉ VSTUPNÉ 

ROČNÍ VSTUPNÉ

ZÁKLADNÍ VSTUPNÉ

DUBEN - ZÁŘÍ
Denně od pondělí do neděle
9:00 až 18:00

ŘÍJEN
Denně od pondělí do neděle
9:00 až 17:00

LISTOPAD - BŘEZEN
Jen o víkendech
9:00 až 16:00

ZÁKAZ
KOUŘENÍ

VSTUP PSŮM
POVOLEN

LÉKÁRNIČKA

POČET OSOB                           
ve skupině

CENA VSTUPENKY 
za osobu

10 - 20 51 Kč

21 - 40 45 Kč

41 - 60 42 Kč

61 - 100 36 Kč

více než 100 30 Kč

10 - 20 70 Kč

více než 20 60 Kč

10 - 20 100 Kč

více než 20 90 Kč

10 - 20 70 Kč

více než 20 60 Kč

ŠKOLY, ŠKOLKY 

STUDENTI

SENIOŘI

děti od 3 do 15 let *

od 15 do 26 let **

DOSPĚLÍ

nad 70 let ***

RODINNÉ

DOSPĚLÍ

DĚTI od 3 do do 15 let *

STUDENTI do 26 let **

SENIOŘI nad 70 let ***

1 600 Kč

600 Kč

350 Kč

450 Kč

450 Kč

DOSPĚLÍ

DĚTI od 3 do 15 let *

DĚTI do 3 let *

STUDENTI do 26 let **

SENIOŘI nad 70 let ***

RODINNÉ VSTUPNÉ 2 dospělí, 2 děti do 15 let *

2 dospělí, 2 děti do 15 let *

ZTP, TP ****

ZTP/P, vozíčkáři ****

Psi

Matka s dítětem do 3 let *

zdarma

80 Kč

110 Kč

60 Kč

zdarma

80 Kč

80 Kč

280 Kč

80 Kč

zdarma

* Ode dne dosažení uvedeného věku / do dne předcházejícímu dni dosažení uvedeného věku

** Pro přiznání slevy je nutné předložení platného průkazu s fotografií – studijní průkaz, ISIC

*** Pro přiznání slevy je nutné předložení platného občanského průkazu 

**** Doprovod dospělých s průkazkou ZTP/P má vstup volný. Dospělý doprovod dětí s průkazkou 

          ZTP a ZTP/P má vstup volný

Zde plaťte
bezkontaktně
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Webové stránky ZOO Tábor www.zootabor.eu jsou nejen zdrojem praktických 
informací pro všechny návštěvníky ZOO Tábor, ale jsou také výkladní skříní 
všech jejích aktivit. Jasně a přehledně jsou strukturovány informace, které 
návštěvníci na webu vyhledávají nejčastěji, tedy především pravidelná ote-
vírací doba včetně všech mimořádných výjimek, výše vstupného a kontaktní 
údaje. Vzhledem k dlouhotrvající uzavírce a opravě Švehlova mostu, který 
spojuje Větrovy s Táborem, byly pro návštěvníky klíčové i aktuální informace 
o objízdné trase. 

Mezi další užitečné informace patří i přehled plánovaných speciálních tema-
tických akcí, informace pro školní a další skupiny či informace o nabízených 
vzdělávacích programech v ZOO Tábor. V neposlední řadě slouží web i jako 
podrobný návod pro zájemce o adoptivní rodičovství zvířat či sponzorství 
zahrady. 

Speciální sekce na webových stránkách ZOO Tábor je věnována programu re-
introdukce zubra evropského do českého přírody a nechybí ani přehled všech 
zvířat chovaných v zoologické zahradě včetně základních informací o nich.

ZOO Tábor však se svými fanoušky čile komunikuje i prostřednictvím fa-
cebookového profilu, který ke konci roku 2016 čítal přes 6 750 fanoušků. 
Neustále nové fotografie zvířat ze ZOO Tábor mohou fanoušci sledovat i na 
Instagramu, Youtube pak nabídne přes 30 nejrůznějších videí z táborské 
zoo včetně dokumentárního filmu Michala Vargy. Ten sbíral materiál pro 
svůj dokumentární film více než rok. V ZOO Tábor tak zachytil slavnostní 
znovuotevření zahrady, příběh vlčích mláďat, která se narodila za drama-
tických okolností v době, kdy zoo měnila majitele a vlci byli nevyhovujícím 
způsobem umístěni v jednom výběhu s medvědy, křest malých nosálů či 
spuštění unikátního programu reintrodukce zubra evropského. 
Věnuje se však i důležitým momentům denního 
provozu zoo, jako je budování 
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ZOO Tábor se připojila k protestům proti ko-
žešinovým farmám
Nejen www.zootabor.eu

Obrázek dětí školní družiny Veverušáci 
z Berouna



VÝROČNÍ  ZPRÁVA ZO O TÁb OR ZA ROk 2016

nových výběhů, přeočkovávání zvířat či zavedení nového formátu komen-
tovaného krmení.

ZOO Tábor v médiích

V loňském roce, tedy v období od 1. ledna do 31. prosince 2016, získala 
Zoologická zahrada Tábor dle monitoringu Anopressu celkem 434 citací. 
To je více než dvakrát tolik citací, než kolik se podařilo dosáhnout v roce 
předchozím. To je velmi pozitivní nárůst, i když vezmeme v úvahu, že sle-
dované období v roce 2015 nezačínalo 1. lednem, ale až 21. dubnem, kdy 
se v médiích začaly objevovat první zmínky o záměru Evžena Korce ucházet 
se o zahradu v insolvenčním řízení.

Nejúspěšnější co do citovanosti byla v loňském roce zpráva o prvních na-
rozeninách ZOO Tábor. Ty zoo oslavila v sobotu 2. července 2016 společně 
s dětmi, kterým právě začínaly letní prázdniny. Tato zpráva se objevila celkem 
ve 24 článcích. Úspěšná však byla i zpráva o příjezdu zubra Poczekaje do 
táborské zoo a rozjezdu programu reintrodukce zubrů do české krajiny v ZOO 
Tábor. Tato zpráva dosáhla celkem 20 citací. Třetí nejúspěšnější tiskovou 
zprávou loňského roku byla zpráva o vybudování nového vlčího výběhu, 
která získala celkem 16 citací.

Velmi dobře si však v médiích vedla i většina ostatních tiskových zpráv vyda-
ných v roce 2016. Dařilo se vydávat nejméně jednu tiskovou zprávu týdně, 
v sezóně pak často dvě, díky nimž se ZOO Tábor kontinuálně objevuje jak 
v tištěných, tak v online médiích, ale také v rádiu či televizi.
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Článek v deníku AHA, 12. 2. 2016

Článek v Táborském deníku, 16. 2. 2017
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Kniha „Jak jsem zachránil zoo v Táboře“ 

Na jaře roku 2015 vyvolal obrovský zájem médií i veřejnosti příběh táborské 
zoologické zahrady, která zkrachovala. Zdálo se, že je její osud zpečetěn. 
V té chvíli však do tohoto příběhu vstoupil pražský developer Evžen Korec 
a zanedlouho se mu podařilo postavit ZOO Tábor opět na nohy. 

Byl to papoušek ara zelenokřídlý, který stál za záchranou zkrachovalé tábor-
ské zoologické zahrady. Právě pro dva zástupce tohoto druhu totiž původně 
jel úspěšný pražský developer a milovník zvířat Evžen Korec do Tábora, nako-
nec však odjel s celou zahradou. Tento už poměrně známý příběh záchrany 
stovek zvířat, kterým hrozil rozprodej a některým i usmrcení, přináší unikátní 
kniha Evžena Korce a Filipa Sušanky „Jak jsem zachránil zoo v Táboře“. 

Publikace, která vyšla v prosinci 2016, však přináší i další méně známé 
okolnosti převzetí zoologické zahrady a známé i méně známé příběhy zvířat 
chovaných v ZOO Tábor.

Čtenáři se tak dozvědí, co koupi předcházelo a jaké faktory hrály při rozho-
dování o koupi zahrady hlavní roli. Kniha totiž popisuje okolnosti záchrany 
zoologické zahrady i první dny a týdny po příchodu nového majitele. Obsahuje 
také spousty barevných fotografií a zajímavých příběhů zvířat chovaných 
v ZOO Tábor.

Knihu lze zakoupit přímo v ZOO Tábor, v široké síti běžných knihkupectví 
i v e-shopu www.ekospol.cz/knihy.
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Ing. Ivana Nováková, hlavní ošetřovatelka

V roce 2016 proběhlo v táborské zoologické zahradě čtrnáct tematických 
akcí pro veřejnost. Akce navštívilo celkem 8 661 návštěvníků.

První akcí pro veřejnost roku 2016 byla oslava narozenin lvice Elsy a tygra 
ussijského Rockyho, která se konala 5.3. Během tohoto dne se konala spe-
ciální komentovaná krmení zaměřená zejména na život lvů a tygrů.

1. dubna jsme oslavili Mezinárodní den ptactva, a to slevou na vstupném 
pro všechny návštěvníky s ptačím jménem a například Červenkovi, nositelé 
jména ptáka roku 2016, měli vstup do zahrady zdarma. V rámci Dne ptactva 
probíhalo u voliér povídání o životě sov. Velikonocemi jsme přivítali pomy-
slnou novou sezonu. Návštěvníci se mohli naučit pletení pomlázky a pro 
děti byly připraveny hry s velikonoční tématikou.

V dubnu jsme dále oslavili Den Země. Všichni návštěvníci, kteří dorazili 
do zahrady na kole, dostali slevu na vstupném, děti se zábavnou formou 
dozvěděly více o třídění odpadu a původu různých materiálů.  V rámci Dne 
Země bylo do programu zařazeno i tradiční stříhání vlny našich ovcí.
 
V květnu, měsíci lásky, jsme si připomněli, jakou roli hrají v našich životech 
zvířata, a to při akci Máme rádi zvířata. Pro zvířata byl připraven enrichment, 
pro děti malování na obličej ve zvířecím stylu. Ing. Stanislav Němec představil 
v rámci své přednášky činnost záchranné stanice ve Vlašimi.

V červnu jsme nezapomněli na naše nejmenší a společně s nimi jsme oslavili 
Den dětí. Pro děti byla připravena nejen tvořivá dílnička, ale také zábavná 
stezka s úkoly po celé ZOO.

5. Akce pro veřejnost
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Noc snů je mezinárodní dobročinná akce, do které se každým rokem zapojují 
zoologické zahrady po celém světě. Poprvé se v roce 2016 projektu účastnila 
i ZOO v Táboře. Tento večer byl věnován především chronicky nemocným 
a postiženým dětem a jejich rodinám a také neziskovým organizací z re-
gionu, které společně připravily bohatý program, nejrůznější hry, tvořivé 
dílny, divadélka a setkání se zvířaty. Velice příjemný podvečer byl zakončen 
společným opékáním buřtů a bubnováním u týpí.

Červencová Zahradní slavnost, která proběhla u příležitosti začátku letních 
prázdnin, s žonglérským workshopem pro děti, ukázkami sokolnictví a nej-
různějšími hrami byla zároveň připomínkou prvního roku od založení nové 
zoologické zahrady v Táboře.

V červenci byly dále v rámci Mezinárodního dne tygrů oslaveny narozeniny 
tygra ussurijského Rockyho. Pro dětské gratulanty byla připravena kreativní 
tygří dílna.

Srpen byl ve znamení oslav Světového dne lvů a Mezinárodního dne psů. 
Lvi byli obdarováni enrichmentovými dárky. Pro psy a jejich páníčky jsme 
si připravili soutěž o nejhezčího voříška, kdy nezáleželo pouze na kráse, ale 
také na dovednostech a zapálení pro soutěž.

Během srpnového večera se s velký úspěchem konala i Večerní komentovaná 
prohlídka. Pro všechny, zejména pak děti, bylo jistě nevšedním zážitkem 
vidět pomocí baterek soumrační aktivitu zvířat.
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V říjnu byla v areálu zahrady u příležitosti Dne stromů vysázena javorová 
alej za pomoci osobností táborského veřejného prostoru. Děti si mezitím 
mohly vyzkoušet tvorbu zvířátek z kaštanů či poznávání našich stromů.

Poslední říjnový den jsme v ZOO oslavili strašidelný svátek halloween. Ná-
vštěvníci si zkusili vydlabat dýně, děti si zahrály strašidelné hry, kdy vítězily 
nad strašidly. Den byl završen nočním lampionovým průvodem po ZOO.

Poslední akcí roku byla Mi-
kulášská nadílka. Ke komen-
tovaným krmením dorazil za 
malými posluchači Mikuláš 
s čertem a andělem.
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Zájmu veřejnosti se opět těšila tradiční komentovaná krmení, která probíhala 
pravidelně každý den v průběhu celé sezóny a o víkendech mimo sezónu. 
Velký zájem v první samostatné sezóně jsme zaznamenali ze strany škol, 
které k nám přijížděly z celé republiky, a většina z nich projevila zájem 
o odbornou komentovanou prohlídku zahrady. Na konci roku 2016 jsme 
sestavili nové vzdělávací programy, které budou realizovány v sezóně 2017.

Novou spolupráci jsme v rámci odborných praxí navázali se Střední školou 
ekologickou a potravinářskou ve Veselí nad Lužnicí. V roce 2016 tak v ZOO 
mohli absolvovat svou praxi první studenti.

Čtyři chovatelé ZOO Tábor se v roce 2016 zúčastnili praxe v ZOO Praha 
a své zastoupení jsme měli i na komisích (kočkovité šelmy a primáti) Unie 
zahrad (UCSZOO).

6. Vzdělávací činnost
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V roce 2016 jsme v ZOO Tábor realizovali: 

•		 nový	výběh	pro	vlky	arktické	včetně	zázemí

•		 nový	výběh	pro	zubry	evropské	včetně	zázemí

•		 tři	nové	venkovní	voliéry	pro	papoušky

•		 nový	výběh	pro	srnky	včetně	zázemí

•		 rekonstrukce	voliéry	pro	vodní	ptactvo

•		 oprava	přístřešku	tygrů

•		 nové	zázemí	pro	emu	hnědé	a	klokany	rudokrké	včetně	oplocení

•	 přepouštěcí	hrazení	ve	výběhu	jelenů	a	daňků

•	 odbahnění	jezírek	ve	výběhu	medvědů	hnědých	a	ve	výběhu	jelenů	

 a daňků

•	 opláštění	zázemí	ovcí

•	 uzavření	zázemí	domácích	zvířat	pomocí	vrat

•	 navýšení	oplocení	výběhu	lvů	pustinných

•	 výměna	skla	v	zázemí	makaků	jávských

•	 výstavba	nových	cest	v	areálu	zahrady

•	 navýšení	počtu	laviček	v	areálu	zahrady

•	 instalace	nových	vzdělávacích	cedulí	v	areálu	zahrady

•	 1.	etapa	výsadby	stromů	v	areálu	zahrady

7. Rozvoj ZOO TÁbOR
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ZOO Tábor v roce 2016 získala dotaci od Ministerstva životního prostředí ČR 
na chov ohrožených druhů světové fauny v českých zoologických zahradách 
ve výši 78 657 Kč a na zapojení českých zoologických zahrad do systému 
ochrany přírody České republiky ve výši 83 503 Kč.

Činnost Zoologické zahrady Tábor může podpořit jednotlivec, firma nebo 
škola či jiná instituce formou adoptivního rodičovství nebo sponzorství. 
Připravili jsme speciální programy adoptivního rodičovství a sponzorství. 
Adopcí se rozumí poskytnutí finanční podpory (nákup krmiv, veterinární 
péče) chovu vybraného druhu zvířete. Výběr zvířat k adopci je na každém 
zájemci a problémem není adoptovat i několik zvířat najednou. Pro ty, kteří 
se nechtějí upínat na jedno zvíře, jsme připravili možnost sponzorství celé 
zahrady. Každý ze sponzorů či adoptivních rodičů získá VIP vstupenky do 
ZOO Tábor.

8. Sponzoři ZOO TÁbOR, adoptivní rodiče
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Adoptivní rodič Adoptované zvíře
Leonberger od Brdské studánky výr velký
Tomáš Vaněk ara ararauna
Marie Křenová aratinga sluneční
Ivana a Zdeněk Veselkovi papoušek nádherný
Michal Řehák ovce domácí
Aluminco surikata vlnkovaná a kapybara
Atison Cane Corso Italiano vlk arktický
Gymnázium Altis rys ostrovid
Václav Šojdel „country rádio“ prase göttingenské
Zdenka Suchá tygr ussurijský
Manželé Petrů vlk arktický
Eva a Kamil Kubišovi puštík obecný
Obec Strančice rys ostrovid
Rodina Neumanova zubr evropský - Karla
Rodina Neumanova aratinga sluneční
Rodina Neumanova aratinga červenolící
Rodina Neumanova papoušek nádherný
Rodina Neumanova ovce ouessantská
Siko tygr ussurijský
Hypoteční banka emu hnědý
Hypoteční banka klokan rudokrký
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Sponzoři ZOO Tábor
EKOSPOL a.s. – generální sponzor ZOO Tábor
PipeLife
Karel Mádr
Lada Henclová
Dagmar Brožková

Od slavnostního otevření zahrady získala ZOO Tábor 16 adoptivních rodičů 
a 5 sponzorů. Všem sponzorům i adoptivním rodičům děkujeme.
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Během roku 2016 projevily o práci v ZOO Tábor stovky zájemců

9. ZOO TÁbOR v číslech

22

Celkem se do výběrových řízení přihlásilo 480 zájemců

O jaké pozice byl největší zájem

Ošetřovatel 237 zájemců

Ostraha 186 zájemců

Brigádník zoo 30 zájemců

Údržbář 27 zájemců

V roce 2016 do ZOO Tábor nastoupilo 
16 pracovníků (včetně brigádníků)

Práce v ZOO Tábor

ZOO Tábor v roce 2016 v celkových číslech v Kč

rok 
2016 Tržby Dary Dary 

EkOSPOl
Zdanitelné vý-
nosy celkem

Zdanitelné 
náklady cel-

kem

Zisk 
(daňový 
základ)

Zisk účetní

CELKEM 5 038 476 Kč 262 420 Kč 7 274 000 Kč 12 860 000 Kč 12 859 174 Kč 826 Kč 711 389 Kč

Spotřeba krmiva v roce 2016
Maso Zkrmeno za období 1–12 / 2016 v kg
vepřové maso 9 011
hovězí maso 4 713
kuřecí maso 2 268
králičí maso 1 623
hlodavci Zkrmeno za období 1–12 / 2016 v kg
myši, křečci, potkani 870
Obiloviny Zkrmeno za období 1–12 / 2016 v kg
ječmen, pšenice, kukuřice 11 100
Ovoce a zelenina Zkrmeno za období 1–12 / 2016 v kg
jablka, mrkev, okurky, likek, ... 29 753
Jiné Zkrmeno za období 1–12 / 2016
seno 169 balíků
sláma 96 balíků
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Zkrmené maso

investice na chov a ustájení živočichů v roce 2016

Nový výběh pro zubry evropské vč. zázemí                              953 024 Kč

Nový výběh pro vlky arktické vč. zázemí                              753 529 Kč

Nové voliéry pro papoušky                              407 294 Kč

Nová zázemí pro klokany a emu                              380 792 Kč

Rekonstrukce voliéry pro vodní ptactvo                              322 163 Kč

Nový výběh pro ochočené srny vč. ubikace                              194 324 Kč

Navýšení oplocení ve výběhu lvů pustinných                              165 200 Kč

Uzavření zázemí domácích zvířat pomocí vrat (zimní opatření)                                76 500 Kč

Přepouštěcí hrazení ve výběhu jelenů a daňků                                53 045 Kč     

Rekonstrukce přístřešků tygrů ussurijských                                30 504 Kč

Odbahnění jezírka ve výběhu medvědů hnědých a jelenů + daňků                                19 072 Kč

Opláštění ubikace ovcí (zimní opatření)                                  5 810 Kč

Výměna skla v zázemí makaků jávských                                  4 800 Kč    

Celkem                             3 366 057 kč

Investice a opravy v ZOO Tábor zaměřené na chov a ustájení živočichů
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V roce 2017 máme v plánu několik nových realizací výběhů a rekonstrukcí 
těch stávajících. Plánujeme založit chov velbloudů dvouhrbých, v tomto 
ohledu jsme o chovném samci již jednali se zástupci ZOO Praha a ohledně 
samice s německou zahradou v Chemnitzu. 

Dále plánujeme výstavbu nového výběhu pro tradičně velmi oblíbené surikaty. 
Stávající výběh již nesplňuje prostorové potřeby stále se rozrůstající skupiny 
surikat a i z estetického hlediska je nadále nevyhovující. Nová expozice, která 
by měla zahrnovat i výběh afrických mangust žíhaných, bude vystavěna v jiné 
části zahrady. Současný výběh surikat by se po částečné rekonstrukci mohl 
proměnit na letní výběh pro evropské suchozemské želvy. V druhé polovině roku 
plánujeme realizovat i zcela nový výběh pro karpatské rysy. Současný výběh 
neumožňuje jejich rozmnožování. Po komunikaci s evropským koordinátorem 
chovu rysů (ESB), jsme se rozhodli vybudovat v lesní části zahrady výběh, 
který rozmnožování umožňovat bude. Chov karpatských rysů by se tak mohl 
stát dalším projektem ochrany silně ohroženého savce evropských lesů, který 
bychom v naší zoo prostřednictvím záchovného programu rádi realizovali. Do 
konce roku 2017 chceme realizovat i výstavbu nové expozice se zázemím pro 
tamaríny žlutoruké, kteří by tak mohli zůstat celoročně v expoziční části zahrady.

V nové sezóně plánujeme navázat na započatou koncepci zeleně. Na podzim 
jsme vysadili v areálu zahrady první stromy, a to u příležitosti Dne stromů. Spo-
lečně se zajímavými osobnostmi táborského veřejného prostoru jsme vysadili 
javorovou alej, vedoucí od vstupu do zahrady směrem k restauraci. Nedostatek 
stínu v letních měsících, na který v letošním roce návštěvníci opět upozorňovali, 
velmi silně reflektujeme a budeme se snažit pomocí nových výsadeb postupně 
vytvořit i návštěvnicky příjemný přírodní areál zoologické zahrady. Z hlediska 
vzdělávání budeme poprvé realizovat vzdělávací programy pro školy, které 
jsme během letošního roku pečlivě připravili. Stejně tak bychom rádi rozšířili 
počty vzdělávacích cedulí v areálu zahrady.

V rámci chovů budeme plni očekávání, jestli dojde k prvnímu páření býka Pocze-
kaje a dominantní zubří krávy Useliny. Prvního potomka bychom se pak mohli 
dočkat v roce 2018 a zhruba po dvou letech by mohl být připojen k zubřím 
populacím v České republice, které obývají rozlehlé ohraničené oblasti krajiny 
bývalých vojenských prostorů a jednou se, doufejme, vrátí i do zcela volné přírody. 
Plánů do roku 2017 máme tedy opravdu hodně a budeme velmi rádi, když 
nám zachováte svou přízeň v nastávající sezóně.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
RNDr. Evžen Korec, CSc., 
ředitel Zoologické zahrady Tábor

10. Výhled do roku 2017

U příležitosti oslavy 60. narozenin ředitele 
ZOO Tábor RNDr. Evžena Korce CSc., byl 
v areálu zahrady vysazen pamětní strom. 
Foto: Filip Sušanka
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11. Fotogalerie
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Výroční  zpráVa zo o Táb or za rok 2016

12. přílohy
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Výroční zpráva Zoologické zahrady Tábor 2015

12. Přílohy

#28

Údaje platné ke dni: 8. června 2016 05:47 1/2

Úplný výpis
z , vedenéhoobchodního rejstříku

Městským soudem v Praze
oddíl , vložka B 20613

Datum zápisu: 13. května 2015
Spisová značka: B 20613 vedená u Městského soudu v Praze

zapsáno 13. května 2015
Obchodní firma: Zoologická zahrada Tábor, a.s.

zapsáno 13. května 2015
Sídlo: Dukelských hrdinů 747/19, Holešovice, 170 00 Praha 7

zapsáno 13. května 2015
Identifikační číslo: 040 74 025

zapsáno 13. května 2015
Právní forma: Akciová společnost

zapsáno 13. května 2015
Předmět podnikání:

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
zapsáno 13. května 2015

Provozování zoologických zahrad dle zákona č. 162/2003 Sb., o zoologických
zahradách

zapsáno 21. července 2015
Statutární orgán - představenstvo:

předseda
představenstva:

  RNDr. EVŽEN KOREC, CSc., dat. nar. 16. září 1956
Kamýcká 449/28, Suchdol, 165 00 Praha 6
Den vzniku funkce: 13. května 2015
Den vzniku členství: 13. května 2015

zapsáno 13. května 2015
člen představenstva:

  JANA KORCOVÁ, dat. nar. 21. srpna 1959
Kamýcká 449/28, Suchdol, 165 00 Praha 6
Den vzniku členství: 13. května 2015

zapsáno 13. května 2015
Počet členů: 2

zapsáno 13. května 2015
Způsob jednání: Za Společnost jedná představenstvo, a to každý člen představenstva

samostatně.
zapsáno 13. května 2015

Dozorčí rada:
člen dozorčí rady:

  EVŽEN KOREC, dat. nar. 8. července 1994
Kamýcká 449/28, Suchdol, 165 00 Praha 6
Den vzniku členství: 13. května 2015

zapsáno 13. května 2015
Počet členů: 1

zapsáno 13. května 2015
Akcie:

2 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 500 000,- Kč
zapsáno 13. května 2015

Údaje platné ke dni: 8. června 2017 05:47
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Výroční zpráva Zoologické zahrady Tábor 2015

Výroční zpráva ZOO Tábor ze dne 16. 6. 2016

#29

oddíl B, vložka 20613

Údaje platné ke dni: 8. června 2016 05:47 2/2

14 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč
zapsáno 13. května 2015

Základní kapitál: 15 000 000,- Kč
Splaceno: 100%

zapsáno 13. května 2015

Údaje platné ke dni: 8. června 2017 05:47



Zoologická zahrada Tábor, a.s.

Dukelských hrdinů 747/19
170 00 Praha 7

31.12.2016

04074025

Česká republika
IČ

ROZVAHA
v plném rozsahu

ke dni

(v celých tisících CZK)

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Sídlo, bydliště nebo místo podnikání účetní jednotky

Zpracováno v souladu s vyhláškou
č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů

1 2 3 4a b c

Označení AKTIVA Číslo
řádku

Běžné účetní období Minulé úč. období

Brutto Korekce Netto Netto

001 24 937 - 681 24 256 7 240AKTIVA CELKEM

A. 002Pohledávky za upsaný základní kapitál

B. 003 6 563 - 681 5 882 3 010Dlouhodobý majetek

B.I. 004 66 -21 45 58Dlouhodobý nehmotný majetek

B.I. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 005 66 -21 45 581.

Ocenitelná práva 0062.

Software 0072.1

Ostatní ocenitelná práva 0082.2

Goodwill (+/-) 0093.

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0104.

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0115.
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 0125.1

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0135.2

B.II. 014 6 497 - 660 5 837 2 952Dlouhodobý hmotný majetek

B.II. Pozemky a stavby 015 2 747 -60 2 6871.

Pozemky 0161.1

Stavby 017 2 747 -60 2 6871.2

Hmotné movité věci a jejich soubory 018 3 750 - 600 3 150 1 9862.

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 0193.

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 020 8004.

Pěstitelské celky trvalých porostů 0214.1

Dospělá zvířata a jejich skupiny 022 8004.2

Jiný dlouhodobý hmotný majetek 0234.3
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a
nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 024 1665.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 0255.1

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 026 1665.2

B.III. 027Dlouhodobý finanční majetek

B.III. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 0281.
Zapůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba,
podstatný vliv 0292.

Podíly - podstatný vliv 0303.

Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv 0314.

Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 0325.

Zápůjčky a úvěry - ostatní 0336.

Ostatní dlouhodobý finanční majetek 0347.

Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 0357.1
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 0367.2

PREMIER system (c) 1995 - 2016



1 2 3 4a b c

Označení AKTIVA Číslo
řádku

Běžné účetní období Minulé úč. období

Brutto Korekce Netto Netto

C. 037 18 301 18 301 4 193Oběžná aktiva

C.I. 038 990 990 19Zásoby

C.I. Materiál 0391.

Nedokončená výroba a polotovary 0402.

Výrobky a zboží 041 990 990 193.

Výrobky 0423.1

Zboží 043 990 990 193.2

Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 0444.

Poskytnuté zálohy na zásoby 0455.

C.II. 046 13 641 13 641 167Pohledávky

C.II. 0471. Dlouhodobé pohledávky

Pohledávky z obchodních vztahů 0481.1

Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 0491.2

Pohledávky - podstatný vliv 0501.3

Odložená daňová pohledávka 0511.4

Pohledávky - ostatní 0521.5

Pohledávky za společníky 0531.5.1

Dlouhodobé poskytnuté zálohy 0541.5.2

Dohadné účty aktivní 0551.5.3

Jiné pohledávky 0561.5.4

C.II. 057 13 641 13 641 1672. Krátkodobé pohledávky

Pohledávky z obchodních vztahů 058 11 000 11 000 12.1

Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 0592.2

Pohledávky - podstatný vliv 0602.3

Pohledávky - ostatní 061 2 641 2 641 1662.4

Pohledávky za společníky 0622.4.1

Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 0632.4.2

Stát-daňové pohledávky 064 294 294 1162.4.3

Krátkodobé poskytnuté zálohy 065 30 30 242.4.4

Dohadné účty aktivní 0662.4.5

Jiné pohledávky 067 2 317 2 317 262.4.6

C.III. 068Krátkodobý finanční majetek

C.III. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 0691.

Ostatní krátkodobý finanční majetek 0702.

C.IV. 071 3 670 3 670 4 007Peněžní prostředky

C.IV. Peněžní prostředky v pokladně 072 103 103 1411.

Peněžní prostředky na účtech 073 3 567 3 567 3 8662.

D. 074 73 73 37Časové rozlišení

D. Náklady příštích období 075 72 72 381.

Komplexní náklady příštích období 0762.

Příjmy příštích období 077 1 1 -13.

PREMIER system (c) 1995 - 2016



a b c 5 6

Označení PASIVA Číslo
řádku

Stav v běžném účetním
období

Stav v minulém účetním
období

078 24 256 7 240PASIVA CELKEM

079 16 880 16 169A. Vlastní kapitál

080 15 000 15 000A.I. Základní kapitál

Základní kapitál 081 15 000 15 000A.I. 1.

Vlastní podíly (-) 0822.

Změny základního kapitálu 0833.

084 7 933 7 933A.II. Ážio a kapitálové fondy

Ážio 085A.II. 1.

Kapitálové fondy 086 7 933 7 9332.

Ostatní kapitálové fondy 087 7 933 7 9332.1

Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-) 0882.2

Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací 0892.3

Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-) 0902.4

Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-) 0912.5

092A.III. Fondy ze zisku

Ostatní rezervní fondy 093A.III. 1.

Statutární a ostatní fondy 0942.

095 -6 764A.IV. Výsledek hospodaření minulých let (+/-)

Nerozdělený zisk minulých let 096A.IV. 1.

Neuhrazená ztráta minulých let (-) 097 -6 7642.

Jiný výsledek hospodaření minulých let 0983.

099 711 -6 764A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)

Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-) 100A.VI

101 7 376 -8 980B.+C. Cizí zdroje

102B. Rezervy

Rezerva na důchody a podobné závazky 103B. 1.

Rezerva na daň z příjmů 1042.

Rezervy podle zvlaštních právních předpisů 1053.

Ostatní rezervy 1064.

107 7 376 -8 980C. Závazky

108 5 500 5 500C.I. Dlouhodobé závazky

Vydané dluhopisy 1091.

Vyměnitelné dluhopisy 1101.1

Ostatní dluhopisy 1111.2

Závazky k úvěrovým institucím 1122.

Dlouhodobé přijaté zálohy 1133.

Závazky z obchodních vztahů 1144.

Dlouhodobé směnky k úhradě 1155.

Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 116 5 500 5 5006.

Závazky - podstatný vliv 1177.

Odložený daňový závazek 1188.

Závazky - ostatní 1199.

Závazky ke společníkům 1209.1

Dohadné účty pasivní 1219.2

Jiné závazky 1229.3



a b c 5 6

Označení PASIVA Číslo
řádku

Stav v běžném účetním
období

Stav v minulém účetním
období

123 1 876 -14 480C.II. Krátkodobé závazky

Vydané dluhopisy 1241.

Vyměnitelné dluhopisy 1251.1

Ostatní dluhopisy 1261.2

Závazky k úvěrovým institucím 1272.

Krátkodobé přijaté zálohy 128 233 403.

Závazky z obchodních vztahů 129 346 -15 0894.

Krátkodobé směnky k úhradě 1305.

Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 1316.

Závazky - podstatný vliv 1327.

Závazky ostatní 133 1 297 5698.

Závazky ke společníkům 1348.1

Krátkodobé finanční výpomoci 1358.2

Závazky k zaměstnancům 136 443 3168.3

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 137 246 1668.4

Stát - daňové závazky a dotace 138 64 468.5

Dohadné účty pasivní 139 544 418.6

Jiné závazky 1408.7

141 51D. Časové rozlišení pasiv

Výdaje příštích období 142 511.

Výnosy příštích období 1432.

PREMIER system (c) 1995 - 2016

23.02.2017

Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické
osoby, která je účetní jednotkou

Okamžik sestavení

Evžen Korec, RNDr., CSc.

Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení 
účetní závěrky

Pavel Bednář, Ing.



Zoologická zahrada Tábor, a.s.

Dukelských hrdinů 747/19
170 00 Praha 7

01.01.2016

04074025

Česká republika

Zpracováno v souladu s vyhláškou
č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů

IČ

31.12.2016

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
v plném rozsahu

za období

(v celých tisících CZK)

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Sídlo, bydliště nebo místo podnikání účetní jednotky

TEXT

a b c 1 2

Označení Číslo
řádku

Skutečnost v účetním období

běžném minulém

Tržby z prodeje výrobků a služeb 01 4 746 3 458   I.

Tržby za prodej zboží 02 292 135   II.

03 5 258 7 243A. Výkonová spotřeba

Náklady vynaložené na prodané zboží 04 104 611.

Spotřeba materiálu a energie 05 2 825 2 3622.

Služby 06 2 329 4 8203.

Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-) 07B.

Aktivace (-) 08C.

09 6 215 3 165D. Osobní náklady

Mzdové náklady 10 4 647 2 4101.

Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady 11 1 568 7552.

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 12 1 568 7552.1

Ostatní náklady 132.2

14 537 144E. Úpravy hodnot v provozní oblasti

Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 15 537 1441.

Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé 16 537 1441.1

Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku -… 171.2

Úpravy hodnot zásob 182.

Úpravy hodnot pohledávek 193.

20 7 791 298   III. Ostatní provozní výnosy

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 21 101.

Tržby z prodeje materiálu 22 33 232.

Ostatní provozní výnosy 23 7 758 2653.

24 123 76F. Ostatní provozní náklady

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 251.

Zůstatková cena prodaného materiálu 262.

Daně a poplatky 27 13 303.

Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období 284.

Ostatní provozní náklady 29 110 465.

30 696 -6 737   * Provozní výsledek hospodaření
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TEXT

a b c 1 2

Označení Číslo
řádku

Skutečnost v účetním období

běžném minulém

31   IV. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly

Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba 321.

Ostatní výnosy z podílů 332.

Náklady vynaložené na prodané podíly 34G.

35   V. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku

36Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládaná nebo ovládající osoba1.

Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 372.

Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem 38H.

39 17   VI. Výnosové úroky a podobné výnosy

Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba 401.

Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy 41 172.

Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti 42I.

43J. Nákladové úroky a podobné náklady

Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba 441.

Ostatní nákladové úroky a podobné náklady 452.

Ostatní finanční výnosy 46 14 1   VII.

Ostatní finanční náklady 47 16 27K.

48 15 -26   * Finanční výsledek hospodaření (+/-)

49 711 -6 763   ** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)

50 1L. Daň z příjmů za běžnou činnost

Daň z příjmů splatná 51 1  1.

Daň z příjmů odložená (+/-) 52  2.

53 711 -6 764   ** Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)

Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 54M.

55 711 -6 764   *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)

56 12 860 3 892   * Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.

23.02.2017

Pozn.:

Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické
osoby, která je účetní jednotkou

Okamžik sestavení

Evžen Korec, RNDr., CSc.

Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení 
účetní závěrky

Pavel Bednář, Ing.
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