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Úvodní slovo ředitele ZOO Tábor

Vážení návštěvníci zoologické zahrady v Táboře,

rok 2017 utekl jako voda, a tak opět nastává čas pro krátkou 
bilanci. Loňská sezóna byla pro nás úspěšnou, zoo navštívilo 
77 tisíc lidí, což představuje desetiprocentní nárůst 
návštěvnosti. Pevně doufáme, že k tomu přispěl nejen viditelný 
rozvoj, ale i tříleté pracovní úsilí, budování dobrého jména 
a  profesionální vedení naší zoologické zahrady. Návštěvníci u nás 
nejvíce oceňují zjevné komfortní podmínky zvířat, možnost 
vidět zvířata z bezprostřední blízkosti a celkovou příjemnou 
a relaxační atmosféru zoo v dosahu historického centra města. 

Z mnoha realizovaných rekonstrukcí stávajících expozic 
a nových projektů se tou nejvýraznější stala expozice velbloudů 
dvouhrbých o výměře přes 3 000 m2.

Výrazných změn dostála i horní část zahrady, a to zejména 
rozšířením počtu voliér pro velké papoušky, primárně z důvodů 
navýšení druhového spektra těchto návštěvnicky velmi 
oblíbených exotických ptáků, a stejně tak i rekonstrukce vchodu 
do zahrady.

Chovatelskou událostí roku se stal první odchovaný zubr 
evropský v naší zoo, který dostal příznačné jméno – Tábor. 
Pod tímto jménem byl také oficiálně zapsán do Mezinárodní 
plemenné knihy. V loňském roce, poprvé od středověku, přesáhl 
počet zubrů na českém území sto jedinců. Jsme velmi rádi, že 
jsme k  tomuto potěšujícímu číslu mohli přispět i my v Táboře.                     

V rámci vzdělávání jsme se v loňském roce ještě více zaměřili 
na práci s žáky a studenty základních a středních škol a nabídli 
jim šest nových vzdělávacích programů. Zájem škol o návštěvu 
táborské zoo v uplynulé sezóně znatelně narostl a i to nám dělá 
radost.

Na setkání v ZOO Tábor v roce 2018 se těší

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

nakup@zootabor.eu
+420 602 239 735

a údržby

Mgr. Martin Hůlka
vedoucí ošetřovatel
+420 778 468 385

Mgr. Leona Soukupová
zástupce vedoucího

+420 601 569 665
ošetřovatele

Ing. Petr Valeš
vedoucí oddělení projekce
projekce@zootabor.eu
+420 725 396 907

Ing. Matyáš Hančl
vedoucí oddělení

marketing@zootabor.eu

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

Bc. Jan Zipser
vedoucí personálního

prace@zootabor.eu
oddělenímarketingu

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
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+420 702 089 280



Zvířata v ZOO Tábor
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Chovatelská činnost

V rámci dlouhodobého konceptu rozšíření druhového 
spektra táborské zoologické zahrady jsme v roce 
2017 realizovali několik nových projektů.

Prvním z nich bylo rozšíření farmy domácích zvířat o vymírající 
plemeno skotu Cachena, které pochází z portugalských hor. 
Jedná se o velmi vzácné plemeno, na celém světě žije pouze 
zhruba pět tisíc jedinců.

Vzácné plemeno skotu tak vhodně doplnilo mozaiku zajímavých 
plemen domácích zvířat v zoo, demonstrující fakt, že nejen 
druhy, ale i plemena domácích zvířat se mohou dostat na listinu 
ohrožených obratlovců.

Během července jsme dokončili nový výběh pro mary stepní 
(Dolichotis patagonum) v blízkosti správní budovy. Samčí skupinu 
mar jsme získali ze ZOO Lublaň.

Během srpna jsme dokončili realizaci nového velkorysého 
výběhu pro velbloudy dvouhrbé (Camelus bactrianus). 
Čtrnáctiletého chovného samce jsme získali ze Zoo Praha, 
mladou samici následně ze zoologické zahrady v Chemnitzu. 
Velbloud dvouhrbý je tradiční, návštěvnicky oblíbený druh, 
který bychom v budoucnu rádi rozmnožovali.

Nový výběh, který byl realizovaný na začátku roku, a který 
dočasně obýval pár srnce obecného, nahradily v druhé polovině 
roku lamy krotké (Lama glama).

K zásadním změnám došlo v horní části zahrady, kde byla během 
jara instalována nová voliéra s ohledem na rozšíření druhového, 
ale i početního spektra papoušků. Novým druhem pro naši zoo 
se stal samec kakadu moluckého (Cacatua moluccensis), který 
k nám byl umístěn v rámci Evropského záchovného programu 
(EEP) asociace EAZA, a samice ary arakangy (Ara macao), která 
byla naší zahradě darována Ministerstvem životního prostředí.

Tur domácí (plemeno Cachena)

Laně jelena evropského (Cervus elaphus)

Samec ohroženého kakadu moluckého 
(Cacatua moluccensis)

Mara stepní (Dolichotis patagonum)



Dopárována byla samice puštíka bradatého (Strix nebulosa) 
a novými obyvateli voliéry pro vodní ptactvo se stal pár bernešek 
bělolících (Branta leucopsis).

V roce 2017 jsme se stejně tak zaměřili na zlepšení estetiky 
stávajících výběhů. Většina výběhů byla doplněna o biotopové 
prvky, zejména pak keře a stromky určené k lezení (opice, 
nosálové). 

Nejvýznamnějším odchovaným zvířetem bylo první mládě zubra 
evropského (Bison bonasus) nížinné linie narozené v Táboře. 
Po městě dostalo i své jméno.

Sameček se narodil 7. listopadu v ranních hodinách a od první 
chvíle se jevil životaschopně. Prvorodička Uselina se mláděte 
okamžitě ujala. 

Mezi další zajímavé odchovy roku patřil odchov tamarínů 
žlutorukých (Saguinus midas).

V dubnu přivítali ošetřovatelé hned tři jehňata nejmenšího 
plemene ovce na světě – ovce ouessantské, kterým se 
v angličtině říká “bretaňští skřítci”.

Jejich malý vzrůst, kdy v dospělosti dorůstají maximálně do 
výšky 50 centimetrů a váhy 18 kilogramů, je adaptací na tvrdé 
klimatické podmínky jejich domovského ostrova Ouessant 
ležícího v Atlantiku při pobřeží Bretaně.

V neposlední řadě se rozrostla také skupina surikat vlnkovaných 
(Suricata suricatta).

■  RNDr. Ondřej Kott, Ph.D.
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Rozšíření farmy o nový výběh krav
plemene Cachena a netradičních 

plemen ovcí

Jedinci zubra evropského v ZOO Tábor

První mládě zubra evropského
nížinné linie narozené v Táboře
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Veterinární činnost

V roce 2017 zajišťovali veterinární péči dva stálí 
veterinární lékaři. Mimo to ZOO Tábor spolupracuje 
s  jedním externím veterinárním lékařem v  oblasti 
aviární medicíny. Ortopedické zákroky byly 
konzultovány se specializovaným pracovištěm, 
terapie a zákroky s kolegy z jiných zoologických 
zahrad.

Důležitá byla zejména spolupráce s KVS Tábor, SVÚ Praha 
a laboratoří Vemodia v oblasti molekulární diagnostiky.

Veterinární činnost v zoo se řídí zákonem o veterinární péči  
a  platnými prováděcími vyhláškami pro zoologické zahrady. 

V roce 2017 byly aktualizovány a přepracovány preventivní 
plány (antiparazitární a vakcinační) v závislosti na poznatcích 
získaných v minulých letech.

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 velkých kočkovitých šelem stále přetrvával problém s rychlou 
infestací Toxocara spp. a Toxascaris spp. U ostatních druhů došlo 
k výraznému omezení parazitů.

U kopytníků se vyskytují střevní paraziti – pouze ty se daří včas 
eliminovat a tím zpomalit šíření ve výbězích. Parazitologická 
vyšetření byla prováděna na pracovišti SVÚ Praha.

Další součástí preventivního programu je pravidelná vakcinace. 
Provádí se především u psovitých a medvědovitých šelem 
(psinka, hepatitida, parvoviróza, parainfluenza), u kočkovitých 
šelem - lev pustinný, puma americká, rys ostrovid, tygr ussurijský 
(rhinotracheitida, calicivirus, panleukopenie), u koňovitých 
(influenza, tetanus, herpes viry) a u přežvýkavců (clostridia).

 

Vasektomie u ovce ouessantské

Imobilizace pumy americké

Imobilizace jelenů evropských před
transportem



V roce 2017 bylo provedeno 12 biochemických a hematologických 
analýz krve z preventivních i diagnostických důvodů. Vyšetření 
byla provedena v naší laboratoři a v SVÚ Praha. Dále byla 
prováděna PCR diagnostika infekčních onemocnění a stanovení 
pohlaví u ptáků.

Provedli jsme 14 imobilizací a anestezií z důvodu terapie, 
chirurgického zákroku nebo přesunu zvířete. Dále bylo provedeno 
pět RTG vyšetření a dvě USG vyšetření.

Podstatná byla i účast veterinářů u mnoha transportů, které se 
v minulém roce uskutečnily.

■  MVDr. Martin Pán

Z provedené veterinární činnosti v roce 2017 
lze jmenovat:

- V březnu jsme ve spolupráci s VFÚ Brno provedli chirurgické
  odstranění vemene u krávy plemene Jersey. Důvodem byl
  diagnostikovaný nádor v mléčné žláze (squamocelulární
  karcinom).

- U samce pumy americké jsme provedli imobilizaci z důvodu
  neustupujícího kulhání na pravou hrudní končetinu. 
  Sekundárním nálezem byla biochemickým rozborem krve
  zjištěna chronická renální insuficience. Jedná se
  o nevyléčitelné onemocnění, komplikací byl i vysoký věk
  jedince. Přes intenzivní péči zvíře po půl roce uhynulo. 

- U samce prasete divokého byl řešen akutní abdomen, zvíře
  bohužel ještě před terapií uhynulo. Pitvou bylo zjištěno
  pozření cizího tělesa, které způsobilo akutní ileus a rychlý
  exitus. 

- V období říje jsme museli chirurgicky řešit bodná poranění
  u samce daňka skvrnitého způsobená jiným jedincem.

- Vzhledem k nutnosti zamezit příbuzenské plemenitbě, byla
  provedena u berana ovce ouessantské vasektomie.

Imobilizace pumy americké

Příprava na chirurgický zákrok
u krávy plemene Jersey
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Imobilizace pumy americké



Savci

Šelmy

Lev pustinný

Medvěd baribal

Medvěd hnědý

Mýval severní

Nosál červený

Puma americká

Rys ostrovid (karpatský)

Surikata vlnkovaná

Vlk arktický

Tygr ussurijský

Kočka domácí

Sudokopytníci

Daněk skvrnitý

Jelen evropský

Koza domácí 

Zubr evropský

Lama krotká

Velbloud dvouhrbý

Ovce domácí ouessantská

Ovce domácí kamerunská

Ovce domácí Jákobova

Ovce domácí cápová

Ovce domácí mongolská

Ovce domácí somálská

Prase divoké

Prase domácí

Prase domácí gottingenské

Tur domácí

Vrubozobí

Husa sněžní

Husice andská

Husice magellanská

Husice rezavá

Husice rudohlavá

Ostralka štíhlá

Kachna smaragdová

Kachnička amazonská

Berneška bělolící

Běžci

Emu hnědý

Brodiví

Ibis rudý

Ibis posvátný

Hrabaví

Kur domácí

Sovy

Puštík bradatý

Sovice sněžní

Výr velký

Kalous ušatý

Puštík obecný

Plazi

Želvy

Želva zelenavá

Želva čtyřprstá

Želva vroubená

Zvířata v ZOO Tábor a jejich počty k 31. 12. 2017
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Lichokopytníci

Shetlandský pony

Kůň

Hlodavci

Mara stepní

Morče domácí 

Primáti

Makak Jávský

Malpa hnědá

Tamarín žlutoruký

Vačnatci

Klokan rudokrký

Ptáci

Papoušci

Amazoňan žlutokrký

Ara ararauna

Ara zelenokřídlý

Ara arakanga

Aratinga červenolící

Aratinga hnědohrdlý

Aratinga jendaj

Aratinga sluneční

Aratinga tmavohlavý

Aratinga zelený

Aratinga zlatočelý

Papoušek nádherný

Kakadu molucký

Pěvci

Krkavec velký

Sojka obecná
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Celkový počet druhů: 71          
Celkový počet jedinců: 314



Naše výzkumná skupina v ZOO Tábor se zabývá 
studiem genů, které ovlivňují dlouhověkost na dvou 
odlišných genetických modelech - na modelu psů 
plemene Cane Corso a na modelu zubra evropského.

V roce 2017 se nám podařilo poprvé na světě na statisticky 
významné skupině stanovit průměrnou dobu dožití (medián 
dlouhověkosti) psů plemene Cane Corso.

V rámci tohoto výzkumu jsme popsali souvislost mezi zbarvením 
srsti a průměrnou dobou dožití. Tato souvislost byla u savců 
nalezena vůbec poprvé. Výsledky jsou shrnuty ve špičkovém 
světovém vědeckém časopise Open Veterinary Journal, který je 
zahrnut do databáze PubMed, která monitoruje pouze prestižní 
časopisy z oblasti humánní a veterinární medicíny.1

Výzkumná a publikační činnost
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Korec, E., Chalupa, O., Hančl, M., Korcová, J., Bydžovská, M. (2017) 
‚Longevity of Cane Corso Italiano Breed and Its Relationship with Hair 
Colour‘, Open Veterinary Journal, Vol. 7, No. 2, pp. 170-173

1 

Jako první na světě jsme určili 
průměrnou dobu dožití psů plemene 

Cane Corso

Výsledky studie publikované 
ve vědeckém časopise

Open Veterinary Journal
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https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://www.openveterinaryjournal.com/2017/Volume%207%20No%202/OVJ-2017-02-036%20E.%20Korec%20et%20al.pdf
http://www.openveterinaryjournal.com/2017/Volume%207%20No%202/OVJ-2017-02-036%20E.%20Korec%20et%20al.pdf
http://www.openveterinaryjournal.com/2017/Volume%207%20No%202/OVJ-2017-02-036%20E.%20Korec%20et%20al.pdf
http://www.openveterinaryjournal.com/2017/Volume%207%20No%202/OVJ-2017-02-036%20E.%20Korec%20et%20al.pdf


Dále byla popsána dědičnost dysplazie kyčelního kloubu u psů 
plemene Cane Corso. Zjištěné výsledky mohou využít chovatelé 
psů k eliminaci dysplazie v chovech. Výsledky jsme shrnuli 
v  publikaci zveřejněné v americkém odborném veterinárním 
časopise.2

V americkém odborném veterinárním časopise bylo publikováno 
review shrnující průměrnou dobu dožití u všech plemen psů, 
kde je tento údaj popsaný v odborné literatuře.3

Korec, E., Hančl, M., Bydžovská, M., Chalupa, O., Korcová, J. (2018) 
‚Segregation Analysis of Canine Hip Dysplasia in Cane Corso Italiano 
Dogs‘, Approaches in Poultry, Dairy & Veterinary Sciences, Vol. 2, No. 3, 
APDV.000539.2018

Korec, E., (2017) ‚Longevity of Purebred Dog Breeds‘, Approaches in 
Poultry, Dairy & Veterinary Sciences, Vol. 1, No. 2, APDV.000509.2017

2 

3 

ZOO Tábor se zabývá mimo jiné 
studiem genů zubra evropského

Výsledky studie publikované 
ve vědeckém časopise Approaches in 
Poultry, Dairy & Veterinary Sciences
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http://crimsonpublishers.com/apdv/pdf/APDV.000539.pdf
http://crimsonpublishers.com/apdv/pdf/APDV.000510.pdf
http://crimsonpublishers.com/apdv/pdf/APDV.000539.pdf
http://crimsonpublishers.com/apdv/pdf/APDV.000539.pdf
http://crimsonpublishers.com/apdv/pdf/APDV.000539.pdf
http://crimsonpublishers.com/apdv/pdf/APDV.000510.pdf
http://crimsonpublishers.com/apdv/pdf/APDV.000510.pdf


Na vyžádání amerického odborného časopisu byl také publikován 
názor (opinion).4 

Evžen Korec prováděl jako člen redakční rady amerického 
odborného veterinárního časopisu Approaches in Poultry, Dairy 
& Veterinary Sciences recenze odborných publikací vzhledem 
k vhodnosti publikace v tomto časopise.

Dále bylo publikováno přibližně dvacet článků v populárních 
časopisech v České republice, USA, Rusku, Velké Británii 
a Německu, kde byly populární formou popsány výsledky našeho 
výzkumu.

■  RNDr. Evžen Korec, CSc.

4

Článek v ruskojazyčném populárně 
naučném časopise

U psů plemene Cane Corso byla popsána
dědičnost dysplazie kyčelního kloubu

Korec, E. (2017) ‚Opinion: The Lifespan of Humans and Animals Can Be 
Significantly Extended‘, Biomedical Journal of Scientific & Technical 
Research, Vol. 1, No. 5
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http://www.openveterinaryjournal.com/2017/Volume%207%20No%202/OVJ-2017-02-036%20E.%20Korec%20et%20al.pdf
http://www.openveterinaryjournal.com/2017/Volume%207%20No%202/OVJ-2017-02-036%20E.%20Korec%20et%20al.pdf
http://www.openveterinaryjournal.com/2017/Volume%207%20No%202/OVJ-2017-02-036%20E.%20Korec%20et%20al.pdf


Činnost marketingu a PR
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Marketing a grafika

V roce 2017 jsme provedli celkovou obsahovou revizi 
informačních cedulí jednotlivých druhů zvířat a nahradili je 
aktuálnějším textem. Stejně tak jsme vyměnili návštěvníky 
poškozené cedule. Grafický styl cedulí (2015) zůstal nezměněn.

Změny se dočkaly též plakáty a propagační materiály, které 
zvou na akce v zoologické zahradě. Ty se používají nejen 
v newsletterech či na webu, ale také na sociálních sítích nebo 
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 tohoto programu.

V létě ZOO Tábor poprvé využila CLV ploch na vybraných 
nádražích Jihočeského kraje k propagaci letního programu zoo. 
Po vyhodnocení úspěšnosti této formy propagace v ní bude zoo 
pokračovat i v dalších letech.

Speciální formou propagace byla spolupráce se slevovým 
portálem Slevomat, díky které do táborské zoo zavítaly stovky 
lidí. Stejně tak úspěšná byla dohoda s mobilním operátorem 
O2, který nabídl svým klientům slevy na vstupenky.

Návštěvníci si v ZOO Tábor mohou pořídit nejrůznější suvenýry, 
jako jsou například pohlednice, magnetky, plyšové hračky, trička 
všech velikostí, turistické nálepky, vizitky či turistické známky. 
Výrazná obměna propagačních předmětů a jejich grafiky se 
plánuje na rok 2018.

■  Bc. Filip Sušanka

Propagační materiály

Stánek se suvenýry v areálu zoo
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Nejen www.zootabor.eu

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 otevírací doba včetně 
všech mimořádných výjimek, výše vstupného a kontaktních údajů.

Mezi nejvíce užitečné a nejvyhledávanější informace patří 
přehled plánovaných tematických akcí, informace pro 
školní a další skupiny či informace o nabízených vzdělávacích 
programech v ZOO Tábor.

Web slouží také jako podrobný návod pro zájemce o adoptivní 
rodičovství zvířat nebo sponzorství zahrady. 

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

ZOO Tábor se svými fanoušky čile komunikuje i prostřednictvím 
facebookového profilu, který ke konci roku 2017 čítal kolem 
7 600 fanoušků, což je o tisícovku více než o rok dříve.

Youtube kanál zoo nabízí přes 30 nejrůznějších videí z táborské 
zoo. Návštěvníci zde naleznou například nové propagační video 
s leteckými záběry či dříve publikovaný dokumentární film 
Michala Vargy.

Ten sbíral materiál pro svůj film více než rok. V ZOO Tábor se mu 
podařilo zachytit slavnostní znovuotevření zahrady, příběh vlčích 
mláďat či spuštění unikátního programu reintrodukce zubra 
evropského. Věnuje se však i důležitým momentům denního 
provozu zoo, jako je budování nových výběhů, přeočkovávání 
zvířat či komentovaná krmení.

■  Bc. Filip Sušanka

Webové stránky zootabor.eu

Náhled stránky s adoptivním 
rodičovstvím na webu zoo

Facebooková stránka zoologické 
zahrady



ZOO Tábor v médiích

O ZOO Tábor se v roce 2017 zmiňovala mnohá média. Pravidelně 
o zoo informoval Táborský Deník, jihočeské vydání MF DNES 
a regionální mutace deníku Právo. Kromě lokálních deníků 
a týdeníků se zprávy z táborské zoologické zahrady pravidelně 
dostávaly také do celostátních médií, včetně Blesku či Aha!.

V zoologické zahradě opakovaně natáčely české televizní 
stanice - Česká televize, Nova a Jihočeská televize pro TV 
Barrandov. Český rozhlas natočil přímo v areálu zoo hodinový 
rozhovor v rámci oblíbeného pořadu “Máme rádi zvířata”.

Největší ohlas a zájem budily tiskové zprávy o nových zvířatech, 
ať už těch narozených, nebo získaných z jiných zoologických 
zahrad. Média se nejvíce zajímala o narozené mládě klokana 
rudokrkého Bennettova, vzácné plemeno skotu Cachena či 
nový pár velbloudů dvouhrbých.

Zájem vzbudila také zpráva o nevšední operaci krávy plemene 
Jersey, kterou vykonali odborníci z Veterinární a farmaceutické 
univerzity v Brně, při níž zvířeti odstranili agresivní 
squamocelulární karcinom.

Značný zájem médií přineslo narození historicky prvního 
mláděte zubra evropského v táborské zoo. Sameček jménem 
Tábor se v budoucnu stane zakladatelem nového stáda v jedné 
z nově zřizovaných rezervací pro velké kopytníky v České 
republice.

Již zmiňované albinotické mládě klokana rudokrkého navíc 
vyhrálo anketu deníku Metro o nejhezčí mládě měsíce září ze 
všech zoologických zahrad.

Velmi dobře si v médiích vedla i většina ostatních tiskových 
zpráv vydaných v loňském roce. 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.

■  Bc. Filip Sušanka
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Výstup v magazínu Aha!

Článek v deníku Blesk



Akce pro veřejnost

Akce v ZOO Tábor

První akci v roce 2017 si mohli návštěvníci táborské zoo užít 
4. března, kdy se slavily sedmé narozeniny lvice Elsy a tygra 
Rockyho. Návštěvníci si tak mohli vychutnat například podívanou 
na speciální komentované krmení. 

Pro velký úspěch v předešlém období se i v roce 2017 konal 
Mezinárodní den ptactva, který připadá na 1. dubna. Návštěvníci 
s ptačím příjmením dostali v tento den vstupné se slevou.

Na Velikonoce byly pro děti připraveny tematické hry, hledání 
vajíček po zoologické zahradě, pletení pomlázek a také možnost 
namalovat si sádrové zvířátko.

Možnost vyzkoušet si své ekologické znalosti, dozvědět se nové 
informace a zahrát si dětské hry měli návštěvníci na Den Země 
22. dubna. Tento den byla také připravená sleva na vstupném 
pro cyklisty.

Na konci května jsme pořádali akci pro veřejnost v rámci 
Mezinárodního dne biologické rozmanitosti, při které měli 
dospělí i malí návštěvníci možnost vyzkoušet si chůzi na boso 
po různých přírodninách. Děti navíc mohly porovnat odlišnou 
velikost ptačích vajíček nebo velikost a tvar parohů. Rodiny 
soutěžily v kvízu o volné vstupy do zoologické zahrady. 

16

29. července 2017 proběhla u výběhu 
vlků arktických svatba novomanželů 

Kacerovských

Zahradní slavnost,
křest ouessantských ovcí

Velikonoce v ZOO Tábor
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2. června proběhl v táborské zoologické zahradě druhý ročník 
Noci snů. Hlavním smyslem akce je udělat radost rodinám 
s handicapovanými dětmi a ve spolupráci s místními neziskovými 
organizacemi se podílet na jejich nevšedním zážitku. Účastníci 
měli možnost seznámit se blíže se zvířaty, některá nakrmit, 
ochutnat speciálně upravený hmyz, nechat si namalovat na 
obličej oblíbené zvíře, podívat se na loutkové divadlo, seznámit 
se s některými přírodninami a celé odpoledne pak zakončit 
společně u ohně při opékání buřtů a zpívání písniček. 

3. června proběhl v zoo Den dětí. Svou pozorností při poznávání 
srsti a stop zvířat si mohli malí návštěvníci vysloužit sladkou 
odměnu. Nechyběla ani dílnička pro šikovné děti a možnost 
vzdělání v oblasti ochrany životního prostředí.

Na konci června se také uskutečnila Svatojánská noc, kde byla 
pro návštěvníky připravena nevšední komentovaná prohlídka, 
při níž mohli účastníci pozorovat chování zvířat za soumraku. 
Během července a srpna se navíc konaly populární večerní 
prohlídky “Noc v zoo” s opékáním buřtů u týpí.

Oslavy příchodu letních prázdnin a zároveň oslava 2. narozenin 
vzniku zoologické zahrady se konaly 1. července v rámci Zahradní 
slavnosti. Pro návštěvníky byl připraven pestrý program, 
v  rámci kterého se uskutečnily celodenní hry pro děti, malování 
na obličej, vystoupení sokolníků, křest ouessantských ovcí 
a komentovaná krmení. Jako dárek pro všechny návštěvníky byla 

Noc snů

Noc snů
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Zahradní slavnost - návštěvníci ZOO 
Tábor u výběhu medvědů hnědých



připravena sleva na vstupném, žáci a studenti s vyznamenáním 
měli dokonce vstupné zdarma. 

V rámci  Mezinárodního dne tygrů (29.7.) jsme připomněli 
ohroženost těchto šelem. Nechybělo speciální komentované 
krmení tygrů ussurijských a stánek s informacemi a hrami pro 
děti i dospělé.

V srpnu se také konal Světový den lvů, při kterém oslavil 
narozeniny lev Simba. Návštěvníci se mohli jednak dozvědět 
informace o ohrožení lvů v Africe a v Indii, ale také sledovat 
nevšední komentované krmení těchto impozantních šelem.

Zoologická zahrada se programem “Po stopách zvířat středověku” 
připojila k tradičnímu historickému festivalu Táborská setkání, 
který se konal v polovině září. Děti dostávaly ke vstupenkám 
hrací karty s tematickým kvízem a všichni si mohli užít speciální 
komentovaná krmení zaměřená na druhy zvířat podstatné pro 
období středověku (vlk, rys, jelen, medvěd apod.) 

Říjen byl věnován Mezinárodnímu dni zvířat a Mezinárodnímu 
dni stromů, při kterých se děti vzdělávaly a získávaly odměny 
při poznávání stop, trusu zvířat, plodů a listů. 

Při Halloweenu (28.10.), poslední akci hlavní sezóny, si pak 
návštěvníci mohli vydlabat dýně a zúčastnit se večerního 
lampionového průvodu s komentovanou prohlídkou zahrady. 

Kalendář akcí pro veřejnost roku 2017 uzavřela tradičně 
Mikulášská nadílka, při které si děti mohly užít komentovaná 
krmení společně s andělem, čertem a Mikulášem. 

V zoologické zahradě proběhlo během sezóny několik dalších 
akcí se zlevněným vstupným, například Valentýn v zoo, 
Za vysvědčení do zoo, Víkend dobrovolného vstupného, 
Mezinárodní den studenstva či Mezinárodní den seniorů.

■  Bc. Barbora Tylová

Noc snů

Halloween v ZOO Tábor
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Mezinárodní den biologické
rozmanitosti



Vzdělávací činnost
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Účast ZOO Tábor na 
odborných komisích 
UCSZOO:

- Komise pro novosvětské
  a starosvětské primáty - 26.4.
- Komise pro poloopice - 27.4.
- Komise pro malé kočky - 27.4.
- Komise pro velké kočky- 28.4. 
- Komise pro koňovité - 16.5.
- Komise pro antilopy a žirafy - 17.5.
- Komise pro velbloudovité
  a plemena domácích zvířat - 18.5.

Účastníci odborné komise UCSZOO pro primáty a šelmy,
Zoo Dvůr Králové, duben 2017

Vedoucí ošetřovatel Martin Hůlka 
na besedě v ZŠ Chyšky

Vzdělávání veřejnosti i našich zaměstnanců vnímáme 
jako prioritní. V roce 2017 se naši zaměstnanci 
zúčastnili šesti odborných komisí, organizovaných 
Unií českých a slovenských zahrad.

V rámci odborné komise kopytníků jsme prezentovali přednášku 
na téma: Založení nového chovného stáda nížinné linie zubra 
evropského v ZOO Tábor (prezentoval RNDr. Ondřej Kott, Ph.D.).

Celkem pět chovatelů se zúčastnilo odborných stáží 
v  zoologických zahradách v Jihlavě, Praze a Plzni.

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

V roce 2017 jsme nabídli školám šest nových vzdělávacích 
programů, které plánujeme v roce 2018 rozšířit o další témata. 
Školy se v současné době mohou zúčastnit jak komentovaných 
prohlídek zahrady, tak vzdělávacích programů či komentovaných 
krmení.

V rámci Mezinárodního dne zvířat (4.10.) prezentovali žákům 
Základní školy v Chyškách (okr. Tábor) současná témata ochrany 
přírody, zejména pak problematiku ilegálního obchodu se zvířaty, 
lektoři Mgr. Martin Hůlka a Bc. Barbora Tylová.

■  RNDr. Ondřej Kott, Ph.D.



Rozvoj ZOO Tábor

V roce 2017 jsme se soustředili primárně na realizaci 
nových expozic. Největším projektem se stal výběh 
a zázemí pro velbloudy dvouhrbé.

V přirozeném lesním biotopu v dolní části zahrady byl 
realizovaný rozlehlý dvojvýběh pro rysy karpatské. V horní části 
zahrady jsme dále vybudovali komfortní novou voliéru (4x12 m) 
pro velké druhy papoušků (ara, kakadu), které jsou dočasným 
sezónním řešením před zamýšlenou výstavbou Ptačího domu, 
který umožní nejen celoroční pobyt exotických ptáků v zahradě, 
ale i jejich odchov.

V rámci části zoologické zahrady, která je věnovaná domácím 
zvířatům, jsme vybudovali nový výběh se zázemím pro vzácné 
plemeno skotu – Cachena.

V prostoru pod restaurací vznikla nová expozice pro mary stepní 
a výběh nosálů červených byl doplněn o oddělovací část pro 
samce.

V rámci zvýšení chovatelských standardů jsme instalovali do 
všech zbývajících výběhů nezámrzné napáječky.

Zoologickou zahradu se snažíme kontinuálně rozvíjet i z pohledu 
návštěvnických služeb. V roce 2017 prodělal významnou 
estetickou změnu vstup do zoo a to rekonstrukcí pokladen, 
které byly opláštěny dřevěnými prvky. Celkovou rekonstrukcí 
prošla východní terasa restaurace a dřevěnými komponenty bylo 
opláštěno i občerstvení na dětském hřišti.

V rámci marketingu zoo jsme v roce 2017 realizovali bannerovou 
kampaň ve spolupráci s turistickými subjekty v regionu a stejně 
tak byla na dálnici D3 poblíž Tábora instalovaná trvalá cedule, 
upozorňující na významnou turistickou destinaci v okolí. 
Zaměstanci zoo nosí od roku 2017 jednotné pracovní oblečení 
s  logem, jak v letním, tak i v zimním období.

V rámci vzdělávání jsme nabídli školám širší portfolio celkem 
osmi vzdělávacích programů a na webu volně poskytli pracovní 
listy pro učitele.

■  RNDr. Ondřej Kott, Ph.D.
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Nový jednotný pracovní oděv chovatelů

Výstavba velbloudího výběhu

Dokončená expozice pro mary stepní



Sponzoři a adoptivní rodiče

Sponzoři ZOO Tábor

EKOSPOL a.s.

Pipelife Czech s.r.o.

BAUMIT, spol. s r.o.

Miroslav Kuthan

Adoptivní rodiče

Honza Vokroj

JUDr. Luděk Beneš

Helena Ganická

Kateřina Koudelková

Mgr. Ilona Benešová

Marie Křenová

Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.

Ivanka Luňáčková

Ondřej Šmejický

Od Brdské studánky

VV Kurzy

Silvie Rokosová

rodina Kacerovských

klokan rudokrký

jelen evropský

koza kašmírská

surikata vlnkovaná

koza domácí

ara arakanga

surikata vlnkovaná

koza kašmírská

miniprase göttingenské

výr velký

sovice sněžní

miniprase göttingenské

ara zelenokřídlý

Marcela Soukupová

Lukáš Urbánek

Karel Mádr a Lada Henclová

PALUTOMA Tábor

Školní klub Planá nad Lužnicí

Hager Electro s.r.o.

PRŮMSTAV, a.s.

Zuzana Pivcová

Vašek Porod

MVDr. Martin Langr

Eva Hadravová

Gymnázium ALTIS

Zdenka Suchá

Manželé Petrů

Eva a Kamil Kubišovi

aratinga sluneční

kakadu molucký

klokan rudokrký

vlk arktický

puma americká

nosál červený

miniprase göttingenské

puma americká

rys karpatský

rys karpatský

tygr ussurijský

vlk arktický

puštík obecný

V roce 2017 získala ZOO Tábor dotaci od Ministerstva životního prostředí ČR 
ve výši 196 217 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 poukazu na program “Staň se ošetřovatelem v ZOO Tábor”. Účastníky čeká celodenní 
zážitek intenzivního kontaktu se zvířaty a možnost dostat se do zázemí zoologické zahrady. Pro 
firmy připravila ZOO Tábor možnost uspořádat firemní akci přímo v přírodním areálu mezi zvířaty. 
Firma může využít prostředí zahrady buď pro svůj vlastní program, nebo si nechat od zaměstnanců 
zahrady připravit aktivity spojené přímo se zvířaty ze zoo.

■  Bc. Filip Sušanka
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ZOO Tábor v číslech

Účetní hodnota majetku

Tržby

Dary provozní EKOSPOL

Dary provozní ostatní

Dary do veřejné sbírky EKOSPOL

Dary do veřejné sbírky ostatní

Dotace od MŽP “Příspěvek zoologickým zahradám”

Výnosy celkem

Náklady celkem

Daňový základ

Zisk účetní

ZOO Tábor v roce 2017 v celkových číslech
29 061 872 Kč

5 765 306 Kč

9 997 500 Kč

256 975 Kč

3 374 796 Kč

52 811 Kč

196 217 Kč

19 692 973 Kč

15 531 008 Kč

489 Kč

4 161 965 Kč

Hovězí maso

Vepřové maso

Kuřecí maso

Králičí maso

Ovoce a zelenina

Seno

Sláma

Spotřeba krmiva v roce 2017
7 721 kg

4 848 kg

2 200 kg

4 239 kg

přes 60 tun

232 balíků

98 balíků
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Vlk arktický v ZOO Tábor (foto: Ondřej Chvátal)



Nový výběh - velbloud dvouhrbý

Nová voliéra - kakadu molucký

Nový výběh - rys ostrovid

Rekonstrukce výběhu - kontaktní zoo

Stavební práce - oprava východní terasy

Svislé dopravní značení ZOO Tábor na D3

Oplocení výběhu - ovce domácí

Nový výběh - mara stepní

Významné investice a opravy v roce 2017
1 120 465 Kč

411 589 Kč

396 274 Kč

291 381 Kč

165 280 Kč

100 488 Kč

45 260 Kč

43 750 Kč

Celkem se do výběrových řízení přihlásilo

Uchazeči o zaměstnání v ZOO Tábor
324 zájemců

O jaké pozice byl největší zájem?

o pozici ošetřovatele o pozici ostrahy o pozici udržbáře

128 153

Celkem v roce 2017 do ZOO Tábor nastoupilo 10 pracovníků

zájemců zájemců zájemců
43
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Malpa hnědá v ZOO Tábor (foto: Ondřej Chvátal)



Výhled do roku 2018

V roce 2018 navážeme na rozvoj táborské zahrady, který jsme započali v roce 2015. 

V plánu máme hned několik realizací. Významnou investicí bude velkoplošný skleník pro subtropické 
rostliny (mišpule japonská, anona horská, avokádo apod.), který umožní i jejich přirozené    
zimování.

Další investicí bude dobudování druhého oddělovacího krmiště ve výběhu tygrů ussurijských 
a radikální úprava povrchu krmného dvorku ve výběhu zubrů evropských.

V horní části zahrady plánujeme letní výběh pro jihoevropské želvy (želva zelenavá), které 
jsme v loňském roce získali od Ministerstva životního prostředí. Tento výběh plánujeme doplnit 
i o vzdělávací tabuli upozorňující na problematiku ochrany evropských želv a jejich dovozu 
z dovolených, který se ocitá mimo zákon. 

V rámci vzdělávání plánujeme v areálu zahrady umístit několik dalších tematických tabulí, které 
budou vhodně doplňovat vzdělávací programy pro školy, ale i běžné návštěvy školních skupin. 
Pro všechny návštěvníky dále připravujeme například nové pestré portfolio suvenýrů včetně 
zkamenělin.

ZOO Tábor je s roční návštěvností 77 tisíc lidí jednou z nejvýznamnějších turistických atrakcí 
nejen Táborska, ale i celého Jihočeského kraje, a má zásadní význam jako vzdělávací ekocentrum. 
Další významný rozvoj zahrady bude možný pouze při schválení změny současného územního plánu. 
Tento rozvoj pak bude přínosem pro celý region.

Na setkání v ZOO Tábor v roce 2018 se těší

RNDr. Evžen Korec, CSc.
ředitel Zoologické zahrady Tábor
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FotogalerieFoto: Ondřej Chvátal, Jiří Mikoláš
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