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Úvodní slovo ředitele ZOO Tábor

Vážení návštěvníci a příznivci zoologické zahrady v Táboře,

také v roce 2019 vás bylo opět o něco více než o rok dříve. Celkem 
našimi branami prošlo 86 tisíc lidí a velmi se těšíme, že už brzy 
překonáme stotisícovou hranici. Že to bude tak rychle, mě na jaře 
2015, kdy jsem poprvé zavítal do tehdy zubožené zahrady, ani 
nenapadlo. Moc mě i mé kolegy vaše přízeň těší a jsme rádi, že 
se můžeme pravidelně potkávat v krásném a klidném areálu naší 
zoologické zahrady.

Abychom se potkávali co nejčastěji, připravili jsme pro vás i letos 
opět spoustu novinek. Tím, co naše návštěvníky nejvíce zajímá, jsou 
bezpochyby zvířata. Díky spolupráci s olomouckou a pražskou zoo 
se nám od nich podařilo získat pár ohrožených jeřábů mandžuských. 
Tím jsme se zapojili do evropského záchovného programu tohoto 
druhu. Chov jeřábů mandžuských plně zapadá do strategie naší 
zoologické zahrady, kde se snažíme chovat ohrožené druhy zvířat.

Nové partnerky se dočkal také náš nekorunovaný král – lev Simba. 
Jen pár měsíců poté, co nás nečekaně opustila jeho předchozí 
partnerka Elsa, jsme mu z Německa přivezli o rok mladší samici 
Luenu. Spojení dvou takto velkých koček je vždy složité a nejisté. 
Vše musí být bezchybně nachystané a připravené na to, kdyby 
jeden druhého napadl. I proto jsme se zatajeným dechem sledovali 
první minuty po odstranění bariéry oddělující obě velká zvířata. 
Naštěstí vše dopadlo na jedničku a přítomní dobrovolní hasiči, kteří 
měli v případě problémů zvířata vodním proudem od sebe oddělit, 
potřební nebyli. Místo zásahu tak získali velmi netradiční zážitek. Že 
si náš lví pár padl hned do oka, se můžete přesvědčit na vlastní oči.

Počet zvířat jsme zvyšovali také z „domácích zdrojů“. Díky našim 
zvířecím párům mohou návštěvníci obdivovat například mláďata 
klokanů rudokrkých, kteří jsou stejně jako rodiče kvůli albinismu 
celí bílí. Narodili se ale také například noví emu, ovce ouessantské, 
puštíci obecní, výr velký a bernešky. Samostatnou kapitolou je stádo 
zubrů evropských, které se letos rozrostlo o dvě samice.

Bohužel rok 2019 nebyl jen ve znamení dobrých zpráv. Počasí si 
s námi nepěkně pohrálo a stejně jako skoro celé Česko jsme i my 
naplno pocítili dopady velkého sucha. Přírodní jezírko, které tvoří 
základ našeho vodního světa, totiž začalo ztrácet vodu. Abychom 
zabránili poklesu vodní hladiny, začali jsme jímat dešťovou vodu 
ze všech střech v areálu zahrady a přivádíme ji přímo do jezírka. 
Průběžně provádíme i další opatření, která mají pomoci zadržet 
vodu v krajině. Nejviditelnějšími je pravidelné sázení nových stromů 
a keřů, kterých jsme v areálu zahrady i mimo ni zasadili už stovky.

Myslím, že bychom neměli jen nečinně přihlížet a mlčet, když se 
děje něco, co přírodu a zvířata poškozuje. I proto jsem se osobně 
zapojil hned do několika kampaní upozorňujících na poškozování 
naší přírody a zvířat v ní žijících. Intenzivně jsem v médiích 
vystupoval proti plošnému použití jedu Stutox II k zabíjení hrabošů. 
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RNDr. Evžen Korec, CSc.,
ředitel ZOO Tábor
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Kdo se stará o 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, 
zástupce ředitele, 
vedoucí oddělení výstavby 
a údržby, ved. odd. 
výběrových řízení
nakup@zootabor.eu
+420 602 239 735

Ing. Marie Nezbedová
vedoucí ošetřovatel
+420 778 468 385

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

Alena Farová, Mgr. Martin Hůlka, RNDr. Ondřej Kott, Ph.D., Naďa Krejčová, Jakub Kroneisl, Alžběta Myšková, Ing. Marie Nezbedová, Jakub 
Radoš, Ing. Miroslava Strašilová, Ing. Ondřej Sekera, Aneta Skořepová, Mgr. Leona Soukupová, Jakub Steinbach, Tereza Šedivá, Bc. Hana 
Tučková, Bc. Michaela Vandrovcová

Jan Berný, Tomáš Filípek, Ing. Jozef Kočiško, Martin Kortán, Jan Kozel, Miroslav Mansfeld, Milan Petrů, Ladislav Skopec, Radek Skopec, 
Tomáš Uhlíř

Bc. Josef Kalvas, Mgr. Václav Kučera, Bc. Filip Sušanka, Ing. Alena Zvěřinová

Zoologické oddělení 2019

Technické oddělení 2019

Marketingové a PR oddělení 2019
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Použití tohoto jedu může vyhubit celá živočišná společenstva včetně chráněných druhů. S kolegy 
jsme také podpořili petici požadující zákaz chovu volně žijících zvířat v cirkusech, protože to 
považujeme za jejich obrovské týrání. Všechny naše aktivity v této oblasti můžete sledovat 
na našich webových a facebookových stránkách. Budu rád, když se k naší snaze chránit život 
kolem nás připojíte.

Návštěva ZOO Tábor je ideálním výletem pro celou rodinu, kterou navíc ani příliš finančně nezatíží. 
Zakládáme si na tom, že patříme k turistickým cílům s jedním z nejnižších vstupných, návštěvníci 
navíc mohou využít bezplatného parkování přímo u hlavního vstupu do areálu zoo.

Přejeme si však, abyste se k nám co nejčastěji vraceli. Proto jsme výrazně zlevnili nabídku 
vstupného, kdy pořízení rodinné celoroční vstupenky se vám vyplatí už při druhé návštěvě. Třetí 
a každou další návštěvu pak má majitel roční vstupenky zcela zdarma. Doufáme, že tato novinka 
přispěje k tomu, že se u některého z výběhů našich zvířat budeme vídat častěji.

Těším na pravidelná setkávání s vámi v roce 2020.

RNDr. Evžen Korec, CSc. 
ředitel Zoologické zahrady Tábor



Zvířata v ZOO Tábor
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Chovatelská činnost

V roce 2019 jsme navázali na další z Evropských záchovných 
programů (EEP), tentokrát druhem ohrožených zástupců 
ptactva – jeřábů mandžuských (Grus japonensis). Majestátní 
a návštěvnicky velmi atraktivní jeřábi, kteří jsou v Japonsku 
považováni za posvátné, reprezentují zároveň celou skupinu 
druhů ptáků, kteří jsou vázáni na specifické a člověkem 
globálně ničené ekosystémy, v tomto případě na mokřady. 
Výběh pro mandžuské jeřáby vznikl úpravou expozice 
kapybar, a to celkovým zasíťováním a výsadbou keřů 
a bambusu. Samičku, která byla deponována v Zoo Jihlava 
jsme získali od zoologické zahrady v Praze a samečka ze Zoo 
Olomouc. Tento, pro naši zahradu nově chovaný, druh je 
plně koncepčně v souladu s posláním moderních zoologických 
zahrad, a tím je chov primárně druhů zvířat, jejichž populace 
jsou ve volné přírodě ohrožené vyhubením.

V roce 2019 jsme odchovali několik druhů zástupců ptáků 
- emu hnědé (Dromaius novaehollandiae), výry velké (Bubo 
bubo) a puštíky obecné (Strix aluco). Ze savců pak opět 
klokany Bennettovy (Macropus rufogriseus fruticus). Koncem 
května se zubří samici Uselině narodilo její druhé mládě 
nížinné genetické linie zubra evropského (Bison bonasus 
bonasus) v táborském chovu - sameček Taran a samici Normě 
se následně narodila samička Taura, obě mláďata byla zapsaná 
do Mezinárodní plemenné knihy. Vzhledem k současné 
velikosti stáda, čítající celkem devět jedinců, bude jednou 
z priorit roku 2020 umístění několika jedinců do přírodních 
rezervací v České republice. V táborském chovu jsme od roku 
2015 odchovali již čtyři mláďata, dva samce a dvě samičky.

V červnu byla do zoologické zahrady v Táboře transportována 
nová partnerka samce lva pustinného - Simby, samička  
jménem Luena. Po ztrátě Simbovy předešlé partnerky Elsy 
jsme pro něj hledali novou vhodnou společnost, a to hned 
z několika aspektů. V úvahu musel být brán věk, povaha 
i reprodukční status. Vhodnou kandidátku na seznámení 
jsme našli v zoologické zahradě ve Wuppertalu (člen EAZA). 

Jeřáb mandžuský

Mláďata zubra evropského,  
Taran a Taura



Němečtí kolegové umístění do Tábora velmi uvítali, protože 
samička Luena byla již delší dobu vyčleněna z tamní smečky 
a žila izolovaně s ne příliš velkou nadějí na opětovné soužití 
s jedincem vlastního druhu. S kolegy jsme se rozhodli, 
že často velmi rizikové spojení dvou jedinců velkých šelem 
podstoupíme, protože umožnění kontaktu s dalšími jedinci 
je u sociálních druhů zcela základním welfare. Spojení Lueny 
a Simby bylo od prvopočátku vedeno profesionálním způsobem 
v úzké spolupráci s německými kolegy. Nejprve došlo 
k úpravám v expozici lvů a to dočasným rozdělením oplocení, 
které umožňovalo prvotní seznámení bez fyzické interakce. 
Transport lvice z více než osm set kilometrů vzdáleného 
Wuppertalu proběhl zcela bez problémů. Po několika dnech 
seznamování přes bariéru dorazili do Tábora z Německa 
chovatelé, kteří měli Lueně pomoci při socializaci a prvotním 
fyzickém kontaktu s novým partnerem. V rámci celého procesu 
spojení pak asistovala jednotka dobrovolných hasičů z Tábora 
s vysokotlakou technikou pro případ vzájemné agrese, která 
může mít fatální následky.

Celé spojení jedinců proběhlo nad míru dobře a v současnosti 
tvoří harmonický pár. 

Simba i Luena patří k linii tzv. „generických lvů“, někdy 
označovaných také jako „zoo lvi“, kteří nemají známý 
genetický původ a reprezentují nesourodou chaotickou 
směsici poddruhů lva pustinného. I z tohoto důvodu jsme 
zodpovědně vybírali pouze z kastrovaných samic, bez cíle 
reprodukce.
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■  RNDr. Ondřej Kott, Ph.D.

Zázemí lvice v Zoo Wuppertal

Transport lvice ze Zoo Wuppertal

Dobrovolní hasiči z Tábora 
 asistující při spojování lvů

Chovatelé ze Zoo Wuppertal,  
Erik Beiersmann a Anja  Hillen

Samička lva pustinného Luena
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Veterinární činnost

V roce 2019 zajišťovali veterinární péči dva 
stálí veterinární lékaři. ZOO Tábor spolupracuje 
s veterinárním lékařem v oblasti aviární medicíny, 
ortopedické zákroky byly řešeny na specializovaném 
pracovišti. Terapie a zákroky byly konzultovány s kolegy 
z jiných zoologických zahrad. Důležitá byla spolupráce 
s KVS Tábor (veterinární dohled nad zoologickou 
zahradou), SVÚ Praha (patomorfologická vyšetření), 
Vedilab Plzeň (parazitologická vyšetření), laboratoří 
Synlab (hematologie, biochemie), laboratoří Idexx 
(hematologie, biochemie), VFU Brno (parazitologické 
vyšetření) a laboratoří Tilia 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 2019 řídila schválenými 
plány (antiparazitárním a vakcinačním), které byly 
pro daný rok aktualizovány a vycházely 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 pracovištích SVÚ Praha, 
Vedilab Plzeň a VFU Brno.

Další součástí preventivního programu byla pravidelná 
vakcinace. Prováděla se především u šelem, kde byly 
aplikovány vakcíny s druhově specifickými infekčními 
agens. Dále u koňovitých (influenza, tetanus, herpes 
viry) a u přežvýkavců (Clostridia).

V roce 2019 bylo provedeno 13 odběrů krve 
a následných biochemických a hematologických analýz 
z preventivních i diagnostických důvodů. Vyšetření byla 

Odběr krve u sovice sněžní

RTG snímky vajec emu hnědého

Vyšetření lvice 

RTG snímek emu hnědého



Z provedené veterinární činnosti v roce 2019 
lze jmenovat:

• U samice lva pustinného byly opakovaně 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 
pyometra. Při následném chirurgickém řešení došlo u zvířete 
k oběhovému selhání a následnému exitu.

• U samce velblouda se objevily novotvary na končetinách. 
V anestezii byla část novotvarů chirurgicky odstraněna 
a následně histologicky identifikována.

• U samce medvěda hnědého se projevily příznaky onemocnění 
pohybového aparátu, díky kterým nebyl schopen pohybu. 
Medvěd byl imobilizován, přemístěn do ubikace, bylo mu 
provedeno vyšetření krve, USG a RTG vyšetření. Po několika-
denní terapii příznaky onemocnění ustoupily.

• Ve skupině makaků jávských došlo k několika vzájemným 
potyčkám, po kterých bylo nutno jedno zvíře chirurgicky 
ošetřit. Rány byly ošetřeny suturou.

• Po vzájemných soubojích daňků při říji došlo k poranění 
jednoho ze samců. V anestezii jsme provedli RTG vyšetření 
a diagnostikovali frakturu lopatky. Zvíře bylo léčeno 
konzervativně.

■  MVDr. Martin Pán

provedena v naší laboratoři a v laboratoři Synlab a Idexx. 
Dále bylo provedeno devět PCR diagnostik infekčních 
onemocnění a stanovení pohlaví u ptáků v laboratoři 
Laboklin.

Provedli jsme 13 imobilizací a anestezií z důvodu terapie, 
chirurgického zákroku nebo přesunu zvířete. Dále bylo 
provedeno 6 RTG vyšetření a 4 USG vyšetření.

Důležitá byla i účast u transportů zvířat.

Transport jeřába mandžuského

Provádění anestezie velblouda

Vyšetření medvěda hnědého

Vyšetření daňka skvrnitého

Chirurgické ošetření makaka jávského
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 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 rezavá

husice rudohlavá

kachna smaragdová

kachnička amazonská

ostralka štíhlá

 Běžci

emu hnědý

 Brodiví

ibis rudý

 Krátkokřídlí

jeřáb mandžuský

 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

1/-/-/-/-/1

8/-/-/-/-/8

2/1/-/-/1/2

2/-/-/-/-/2

3/-/-/-/-/3

1/-/-/-/-/1

7/-/-/-/-/7

1/-/-/-/-/1

2/-/-/-/-/2

15/-/-/-/1/14

1/-/-/-/-/1

4/-/-/-/-/4

15/-/-/5/1/19

17/-/4/-/-/13

34/-/-/-/-/34

2/-/-/-/-/2

1/-/-/-/-/1

4/-/-/-/-/4

1/-/-/-/-/1

2/-/-/-/-/2

12/-/-/4/-/16

1/-/-/-/1/0

10/-/-/-/-/10

32/-/-/-/2/30

1/-/-/-/-/1

3/-/-/-/1/2

2/-/-/-/-/2

8/-/-/2/-/10

4/-/-/6/4/6

2/-/-/-/-/2

1/-/-/-/1/0

1/-/-/-/1/0

1/-/-/-/1/0

1/-/-/-/-/1

3/-/-/-/-/3

1/-/-/-/-/1

1/-/-/-/-/1

3/0/4/5/1/3

3/-/-/-/-/3

0/2/-/-/-/2

6/-/-/-/1/5

1/1/-/-/-/2

2/-/-/-/-/2

2/-/-/3/-/5

2/1/-/-/1/2

2/-/-/1/-/3

2/-/-/-/-/2

1/-/-/-/1/0

16/-/-/-/1/15

 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/-/-/-/1/1

4/-/-/-/-/4

3/-/-/-/-/3

13/-/-/-/2/11

7/-/-/-/-/7

2/-/-/-/-/2

8/-/-/1/-/9

4/-/2/2/-/4

2/-/-/-/-/2

1/-/-/-/-/1

2/-/-/-/-/2

5/-/-/-/-/5

2/-/-/-/-/2

1/-/-/-/1/0

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 31.12.2019: 66         
Celkový počet jedinců k 31.12.2019: 316

Počty zvířat jsou uvedeny ve tvaru: 
stav k 1.1.2019/příchody/odchody/narození/úhyny/stav k 31.12.2019



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.

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. Výsledky studie byly publikovány 

Výzkumná a publikační činnost

8

Výsledky studie publikované ve vědeckém časopise Approaches in Poultry, Dairy & Veterinary Sciences
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ZOO Tábor se zabývá mimo jiné 
studiem dlouhověkosti u zubrů



  

v americkém vědeckém časopisu Approaches in Poultry, Dairy 
& Veterinary Sciences.  Na to navazuje molekulárně genetická 
analýza DNA dlouhověkých zvířat. 

Dále byla v roce 2019 ve vědeckém časopisu BMC Genetics, 
který patří ke špičkovým světovým časopisům monitorovaným 
v databázi Publication in Medicine (PubMed), publikována práce 
o dědičnosti zbarvení srsti u plemene cane corso. Poprvé na světě 
zde bylo popsáno, že u psů je alespoň jeden z genů zodpovídající 
za zbarvení srsti lokalizován na pohlavním chromozomu.

Pracovníci výzkumné skupiny pod vedením RNDr. Evžena Korce, 
CSc. publikovali populárně naučnou knihu „Jak prodloužit život 
vašeho psa“, která se prodává ve všech knihkupectvích v ČR a je 
o ni mimořádný zájem.

■  RNDr. Evžen Korec, CSc.

Kniha 
JAK PRODLOUŽIT ŽIVOT  

VAŠEHO PSA

Ukázka knihy JAK PRODLOUŽIT ŽIVOT VAŠEHO PSA - začátek kapitoly VÝŽIVA
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Činnost marketingu a PR

O zoologickou zahradu v Táboře se i v roce 2019 velmi 
často zajímali novináři z nejrůznějších médií. Fotky zvířat 
i z jednotlivých akcí pravidelně otiskovaly jak regionální noviny, 
tak i celostátní deníky a časopisy. Pokračovala úzká spolupráce 
s jihočeskou redakcí Deníku, deníku Právo a také s Jihočeskou 
televizí. Ta natočila další reportáže z táborské zoologické 
zahrady. 

Ředitel zoo RNDr. Evžen Korec, CSc. také pravidelně vystupoval 
v celostátních médiích jako odborník na ochranu zvířat a přírody 
obecně. Vůbec nejčastěji ho v tomto ohledu citovalo celostátní 
vydání Deníku. Vystupoval například v případu lva, kterého 
ve Zděchově na Zlínsku zastřelila policie poté, co usmrtil svého 
chovatele. Výrazně se angažoval také v boji proti plošnému 
používání jedu proti hrabošům Stutox II. 

Velký mediální ohlas tradičně získala každoročně pořádaná 
Zahradní slavnost, připomínající výročí znovuotevření 
zoologické zahrady. Média se velmi zajímala také o nový 
živočišný druh, vzácné jeřáby mandžuské i o novou partnerku 
lva Simby – Luenu. 

Specializované časopisy také psaly o nové knize ředitele zoo „Jak 
prodloužit život vašeho psa“, v mnoha z nich vyšly pochvalné 
recenze. 

I v roce 2019 jsme milovníkům zvířat nabídli možnost vyzkoušet 
zážitkové programy Ošetřovatelem na jeden den, Nocování 
v zoo nebo jejich kombinaci. Návštěvníci tak mohou strávit noc 
přímo v areálu zahrady a vyzkoušet na vlastní kůži, jaké to je 
být ošetřovatelem v zoo. Zájem o tyto programy opět předčil 
očekávání a jsou jednou z nejúspěšnějších atrakcí v zoo. 

V rámci oslav 4. výročí záchrany ZOO Tábor se na již zmíněné 
červencové Zahradní slavnosti 2019 objevila poprvé nová 
Talentová show, kdy zoo dala šanci místním začínajícím umělcům 
veřejně vystoupit před stovkami diváků. 

V rámci akcí, které se v zoo pravidelně konají, jsme zavedli 
mnohem více interaktivity a hravosti, především pro naše 
nejmenší návštěvníky – pravidelně pořádáme nejrůznější 
soutěže a hry, kdy klademe důraz na vzdělávací funkci zoo 

NATOC KRÁTKOU VIDEOUKÁZKU.
ZAŠLI NÁM JI POMOCÍ FORMULÁRE
NA WWW.ZOOTABOR.EU/TALENT
NEJPOZDEJI DO 23. CERVNA 2019.

5 VYBRANÝCH TALENTU VYSTOUPÍ
6. CERVENCE NA LETOŠNÍ ZAHRADNÍ
SSLAVNOSTI V ZOO TÁBOR A DOSTANE
SANCI SOUTEZIT O SKVELÉ CENY!

V

V V V V

VV

V

V

°

HLEDÁME TALENTY
Z TÁBORA A OKOLÍ!

ZOO TÁBOR
MÁ TALENT

Redaktor Rádia Blatná Jakub Pavelka 
točil v zoo sérii reportáží 

Plakát k talentové soutěži ZOO Tábor
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a hravou formou tak přibližujeme především našim nejmenším 
návštěvníkům nejen zvířata, ale i přírodu obecně. 

Marketingovou spolupráci jsme rozšířili o nejnavštěvovanější 
turistické cíle jižních Čech. 

Pravidelnou komunikací na sociálních sítích se nám povedlo být 
s našimi návštěvníky mnohem více v kontaktu nejen fyzicky 
v zoo, ale také virtuálně prostřednictvím internetu.

■   Mgr. Václav Kučera, Bc. Josef Kalvas, Bc. Filip Sušanka

Nicknack kelímky

SamolepkyPozornost redaktorky deníku Právo Lucie Kándlové upoutala sourozenecká 
čtveřice vlků arktických - Argo, Bard, Jack a Matěj

PuzzleKoncem roku si s redaktorkou časopisu Svět ženy Dominikou Sobkovou povídala 
vedoucí ošetřovatelka Marie Nezbedová.



Akce pro veřejnost

Akce v ZOO Tábor

V roce 2019 jsme uspořádali celkem 38 tématických 
a marketingových - slevových akcí pro veřejnost.

Návštěvnickou sezónu zahájil tradiční velikoční program 
(19.4. - 22.4.), který byl tentokrát termínově propojený s  Dnem 
Země (21. dubna). 

Na začátku června proběhl 4. ročník Noci snů v zoo, v rámci 
celosvětového projektu zoologických zahrad. Speciální večer 
věnovaný dětem s handicapem byl opět realizovaný ve spolupráci 
s místními neziskovými organizacemi (Apla, Klíček, Kaňka, 
Rybka, I MY, Rolnička), které připravily zábavný program. Akci 
tradičně navštíví několik set účastníků z táborského regionu.

V roce 2019 jsme opět navýšili počet večerních komentovaných 
prohlídek zoo na celkový počet 12.

V hlavní sezóně proběhla celá řada akcí, věnující se tématicky 
ochraně přírody, například Den životního prostředí (8.6.), 
Mezinárodního den tygrů (27.7.), Světový den lvů (10.8.) či Den 
bez palmového oleje (17.8.).

12

Noc snů

Noc snů

12

Noc snůNoc snů
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Zcela novou tématickou akcí sezóny 2019 byl Den želv (25.5.), 
jehož cílem je informování veřejnosti o problematice ochrany 
suchozemských želv v rámci současné legislativy.

Závěr roku byl tradičně věnovaný Halloweenu v zoo (2.11.) 
s nebývalým zájmem o večerní komentovanou prohlídku zoo, 
který uzavřel doprovodný program sezóny.

■  RNDr. Ondřej Kott, Ph.D.

Zahradní slavnost

Halloweenská prohlídka zoo
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Vzdělávací činnost
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Mezinárodní studentský tábor

Zasedání odborné komise jelenovitých,  
Zoo Ohrada

Zasedání odborné komise Unie zoologických 
zahrad v Prušánkách

studenti Jihočeské  univerzity - účastníci 
kurzu Management zoologických zahrad

Vzdělávací tabule spolufinancovaná 
grantem MŽP - EVVO

Vzdělávací tabule spolufinancovaná 
grantem MŽP - EVVO

V roce 2019 se zástupci zoologické zahrady v Táboře 
zúčastnili celkem sedmi odborných komisí, organizovaných 
Unií českých a slovenských zoologických zahrad. V rámci 
odborné komise velkých kočkovitých šelem prezentoval 
Dr. Ondřej Kott přednášku na téma: Kriticky ohrožený gepard 
indický (Acinonyx jubatus venaticus): Současný výskyt v Íránu 
aneb tichý soumrak taxonu.

Čtyři studenti Střední odborné školy ekologické a potravinářské 
ve Veselí nad Lužnicí se zúčastnili odborné praxe v ZOO Tábor.

V roce 2019 navštívilo zoologickou zahradu a zúčastnilo se 
vzdělávacích programů či komentovaných prohlídek celkem 
3165 dětí z 80 mateřských, základních a středních škol. 

V rámci další spolupráce s Jihočeskou univerzitou byl 
akreditován nový odborný seminář – „Management 
zoologických zahrad“ pro studenty Katedry biologických 
displín Zemědělské fakulty a od semestru 2019/2020 je zde 
přednášen doktorem Ondřejem Kottem, hlavním zoologem 
ZOO Tábor.

V rámci grantu Ministerstva životního prostředí EVVO jsme 
obdrželi dotaci na další vzdělávací tabule, věnující se ochraně 
rysa karpatského, diverzitě a ochraně medvědovitých 
a sociálnímu životu surikat.

Mezi zajímavé návštěvy sezóny patřil mezinárodní studentský 
kemp, který každoročně v regionu pořádá Rotary club Tábor. 
Pro studenty z mnoha zemí světa (JAR, Indie, Kanada, Rusko 
atd.) jsme připravili komentovanou prohlídku zoo a další 
doprovodný program.

Druhým rokem jsme spolupracovali na vzdělávacím projektu 
Kola pro Afriku, jehož posláním je umožnění lepšího přístupu 
ke vzdělání gambijským studentům pomocí nepotřebných kol. 
V loňském roce bylo ze zoologické zahrady v Táboře odvezeno 
více než sto darovaných kol. ZOO Tábor je současně jediným 
sběrným místem tohoto projektu v celých jižních Čechách.

■  RNDr. Ondřej Kott, Ph.D.

Účast ZOO Tábor 
na odborných komisích 
UCSZOO

Komise pro starosvětské primáty, 
poloopice, kosmanovité, malé a velké 
kočkovité šelmy 
9.- 11.4., Prušánky - Zoo Hodonín

Komise pro ovce, kozy a jelenovité 
16.-18.4., Zoo Ohrada

Komise pro papoušky 
23.- 24.5., Zoo Děčín

• 
 
 

• 

• 
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Rozvoj ZOO Tábor

Během suchých letních týdnů byla realizována radikální 
úprava krmišť zubrů, které byly po několika letech provozu 
ve špatném technickém stavu. Výběh, který je v mírně 
svažitém terénu se dlouhodobě potýká se značnou vlhkostí 
a nadměrnou zátěží stáda zejména na povrch krmných dvorků. 
Krmiště byla upravena štěrkopískovou skladbou a zhutněna. 
Opravu vyžadovala také porušená hydroizolace nad kotci 
medvědů hnědých, které se nacházejí pod návštěvnickým 
mostem s vyhlídkou do medvědího údolí.

Areál zahrady se snažíme již od roku 2015 rozvíjet z hlediska 
koncepce zeleně. Na jaře roku 2019 jsme dostali příležitost 
zachránit mnoho desítek stromů z plánovaně rušené lesní 
školky, která se nacházela poblíž areálu zahrady. Výběhy 
medvědů baribalů, arktických vlků, karpatských rysů 
a stejně tak volná prostranství mezi expozicemi mohly být 
doplněny o jehličnaté i listnaté dřeviny. Podél výběhů šelem 
byly vysazeny vysokmenné bambusy a v horní části zahrady 
budleje a ibišky v rámci zvýšení potravních příležitostí pro 
hmyz v areálu zoo.

I v letošním roce jsme obdrželi dotaci na rozvoj zahrady 
v oblasti vzdělávání. Díky grantu Ministerstva životního 
prostředí EVVO jsme mohli realizovat výrobu dalších tří 
velkoformátových vzdělávacích tabulí, věnujících se ochraně 
rysa karpatského, sociálnímu životu surikat a rozmanitosti 
a ochraně medvědovitých.

15

Úprava povrchu krmišť zubrů evropských

Úprava povrchu krmišť zubrů evropských

Oprava hydroizolace kotců medvědů hnědých
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Rozvoj ZOO Tábor

Vzhledem k značnému nárůstu zájmu o komerční aktivity zoo, které jsme zaznamenali již 
v roce 2018, jsme rozšířili jejich portfolio i frekvenci produktů stávajících. Návštěvníci si 
tak nově mohli prožít nocování v zoo v rámci ubytovacích kapacit, které má zoo k dispozici. 
Významně byla rozšířena nabídka zážitkového programu „Ošetřovatelem v zoo“ a stejně tak 
byl navýšen počet večerních prohlídek.

■  RNDr. Ondřej Kott, Ph.D.

Nová výsadba jehličnanů ve výběhu medvědů baribalů

Těžba uhynulých stromů napadených kůrovcem ve výběhu zubrů evropských
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Sponzoři a adoptivní rodiče

 Sponzoři ZOO Tábor

BAUMIT, spol. s r.o.

Lada Henclová

Karel Mádr

PP 53, a. s.

Božena Janoutová 

JUDr. Luděk Beneš

Mgr. Silvie Rokosová 

Bc. Ondřej Pavlíček

Petr Stindl

  Adoptivní rodiče

Zdeňka Suchá

Gymnázium ALTIS s.r.o.

Hana Heroutová

Anna Cedivodová

Ing. Roman Knop

Jaroslav Koudelka

tygr ussurijský

rys ostrovid

fosa madagaskarská

vlk arktický

vlk arktický

surikata vlnkovaná

Dagmar Perinová

Jana Lenhartová

Radka Poláková

Mgr. Lenka Bičová

Ondřej Kábele

Petra Štenková

Karolina Vystrčilová

Monika Nevludová

Martina Svačinková

Ing. Patrik Luňáček

Mgr. Ilona Benešová

Dana Červenková

Michal Svoboda

krkavec velký

koza kašmírská,  prase vietnamské

koza domácí

želva zelenavá a čtyřprstá

želva čtyřprstá

ZOO Tábor v roce 2019 obdržela dotaci od Ministerstva životního prostředí ČR v celkové výši 
195 436 korun. Z toho bylo 78 981 korun určeno na chov ohrožených druhů světové fauny 
v českých zoologických zahradách a 116 455 korun na zapojení českých zoologických zahrad 
do systému ochrany přírody České republiky.

Zoologická zahrada v Táboře také nabízí různé formy sponzoringu a adopce zvířat. I v roce 2019 
touto formou chov zvířat podpořilo několik desítek firem a jednotlivců. Ti za své příspěvky 
získají hned několik dárků. Každý, kdo adoptuje zvíře podle vlastního výběru, dostává jako 
pozornost adopční certifikát, celoroční vstupenku a knihu s podpisem autora zdarma (na výběr 
mají z titulů Evžena Korce: Jak jsem zachránil ZOO v Táboře, Noční život v ZOO Tábor nebo 
knihu Jak prodloužit život vašeho psa). Navíc jméno každého sponzora či adoptivního rodiče je 
uvedeno v seznamu sponzorů, ve výroční zprávě zoologické zahrady a na webových stránkách 
zoo. Jméno adoptivního rodiče je také uvedeno na cedulce u daného adoptovaného zvířete. 
Sponzorský dar je též odečitatelný z daní.

I v roce 2019 se konalo speciální setkání adoptivních sponzorů, na němž se zúčastnění jako 
poděkování za jejich podporu mohli podívat i do běžně nepřístupných prostor zázemí zoo.

■  Bc. Filip Sušanka
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ZOO Tábor v číslech

Hovězí maso

Vepřové maso

Kuřecí maso

Králičí maso

Ovoce a zelenina

Seno

Sláma

Spotřeba krmiva v roce 2019
7 200 kg

2 700 kg

2 100 kg

3 150 kg

přes 60 tun

216 balíků

98 balíků
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Malpa hnědá v ZOO Tábor



Štěrkové zpevnění krmišť zubrů 

Úprava výběhu pro jeřáby mandžuské (zasíťování)

Zpevnění povrchu ve výběhu pro domácí zvířata

Rekonstrukce izolace stropu medvědů hnědých

Významné investice a opravy v roce 2019
 198 640 Kč

148 133 Kč 

107 476 Kč 

 49 820 Kč  

Celkem se do výběrových řízení přihlásilo

Uchazeči o zaměstnání v ZOO Tábor
226 zájemců

O jaké pozice byl největší zájem?

Celkem v roce 2019 do ZOO Tábor nastoupilo 10 pracovníků

o pozici ošetřovatele o pozici údržbáře

110 82
zájemců zájemců
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Nosál červený v ZOO Tábor



Výhled do roku 2020

Rok 2020 bude pro táborskou zoologickou zahradu velmi důležitý. Nastane totiž výrazný milník 
v programu, který je pro nás stěžejní. Na začátku dubna se rozloučíme hned se třemi našimi 
zvířaty. Loučení to ale bude veselé, protože jim dopřejeme ještě větší volnost, než mají u nás.

Budou přemístěni tři zubři evropští, kteří poputují do přírodních rezervací. Vůbec první mládě zubra 
evropského narozené v naší zoo – samec Tábor, pojede do nově vytvořené rezervace u Rokycan, 
kde se stane zakladatelem zubřího stáda. Do této rezervace bude přemístěna také samice Norisa. 
Samice Usjana bude přemístěna do rezervace u středočeských Milovic, kde doplní tamní zubří 
stádo. 

Půjde tak o první vyvrcholení programu reintrodukce zubra, tedy jeho návratu do české krajiny. 
Ten jsme zahájili už v roce 2016 vytvořením pětičlenného stáda tohoto největšího evropského 
suchozemského obratlovce. Díky tomu se výrazně podílíme na záchraně tohoto majestátního tvora, 
kterého v minulosti člověk ve volné přírodě vyhubil.

Pokračovat budeme i v našich výzkumných programech, ve kterých zjišťujeme genetickou podstatu 
dlouhověkosti u zubrů, bisonů a psů.

Průběžně budeme upravovat areál i jednotlivé výběhy tak, aby byly pro naše zvířata i návštěvníky 
co nejoptimálnější. Počítáme i s dalším vysazováním vhodných druhů stromů. Neustále pracujeme 
také na největším projektu blízké budoucnosti – Ptačím domě, který má umožnit celoroční 
přítomnost exotických druhů ptáků, zejména cenné kolekce velkých papoušků.

Budu rád, když u všech úspěchů budete s námi a zachováte nám svou přízeň.

Na setkání v ZOO Tábor v roce 2020 se těší

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