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Úvodní slovo ředitele ZOO Tábor

Vážení návštěvníci a příznivci zoologické zahrady v Táboře,

uplynulý rok 2020 byl pro všechny velmi těžký. Nečekaná koronavirová 
pandemie spoutala celou společnost a tvrdě dopadla také na naši zoo-
logickou zahradu v Táboře. Opakované nucené uzavření nám způsobilo 
výpadek příjmů převyšující 1,5 milionu korun.

Tento jinak neveselý rok znamenal pro táborskou zoo významný milník. 
Významného úspěchu jsme dosáhli v našem nejdůležitějším projektu, 
kterým je reintrodukce zubra evropského. V naší zoo narozeného samce 
Tábora jsme převezli do nové zubří rezervace Kotel u Rokycan, kde se 
stal zakladatelem nového zubřího stáda.

Vyvrcholil tím reintrodukční program táborské zoo, který začal v roce 
2016, kdy jsme nejprve v květnu přivezli čtyři samice takzvané nížinné 
linie zubra evropského. Do nového výběhu v táborské zoo jsme na začát-
ku května roku 2016 vypustili dvě zubří samice, tehdy téměř dvouletou 
Usjanu a čtyřletou Uselinu, které jsme přivezli z německého soukro-
mého chovu v Usedomu. Krátce poté jsme do naší zoo transportovali další dvě mladé samice 
narozené v roce 2015 – Norisu a Normu – z norimberské zoo. Tyto samice na konci roku 2016 do-
plnil chovný samec Poczekaj, který 22. listopadu přicestoval z polských Niepolomic. Vytvoření 
chovného stáda tohoto ve volné přírodě vyhubeného zvířecího druhu se nám podařilo a ke konci 
roku 2020 jsme odchovali už šest mláďat. Cílem tohoto našeho stěžejního záchovného programu 
je pravidelně odchovávat mláďata, která budou vypouštěna do přírodních rezervací, jak u nás 
v Česku, tak i v Evropě.

I přes složitou situaci ohledně cestování a dopravy se nám podařilo přivézt samici jeřába man-
džuského, která do Tábora dorazila z německé zoo Hoyerswerda.

Bohužel koronavirová pandemie a s ní spojené opakované uzavření naší zoologické zahrady pro 
veřejnost nám většinu našich plánů překazila. Obrovský výpadek příjmů ze vstupného a z plateb 
za speciální programy jako je například Nocování v zoo či Ošetřovatelem na jeden den nás do-
nutili výrazně omezit plánované investice. Zaměřili jsme se pouze na nezbytné opravy a musím 
říci, že díky ještě větší optimalizaci se nám podařilo, že ani nižší příjmy se nijak nedotkly péče 
o naše zvířata. I nadále jim zajišťujeme nejoptimálnější výživu a poskytujeme špičkovou vete-
rinární péči. Na tom se nic nemění, zvířata jsou u nás vždy na prvním místě.

Fantasticky jste se zachovali vy, naši fanoušci a příznivci. Jednak během krátkého letního ote-
vření vás dorazilo mnohem více, než o rok dříve. Léto jsme proto i díky vám mohli prožít v na-
ději, že se vše brzo zlepší a bude lépe. Bohužel epidemiologický vývoj tyto letní naděje velice 
rychle utnul. Zoologické zahrady byly na podzim z nařízení vlády pro veřejnost opět uzavřeny. 
I tady se ale opět projevilo, jak skvělé máme příznivce. Mnozí z vás vyslyšeli naše prosby o po-
moc a stali se našimi sponzory nebo adoptivními rodiči některého z našich zvířat. Počet těch, 
kteří nám takto přispěli, neuvěřitelně vzrostl. Moc vám všem děkujeme a opravdu si vážíme 
každé pomoci. Moc si přejeme, abychom vám tuto pomoc mohli co nejdříve oplatit a pozvat vás 
na příjemně strávené chvíle v našem krásném přírodním areálu.

Velice děkujeme, že jste byli opět s námi. Zvlášť v tomto neobvykle náročném roce.

Už nyní se všichni pracovníci zoo i zvířata nemohou dočkat, až se opět s vámi všemi shledáme. 

■  RNDr. Evžen Korec, CSc. 
ředitel Zoologické zahrady Tábor
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MVDr. Martin Pán

Bc. Josef Kalvas

veterinář

specialista marketingu

martinpan@sedvet.cz

marketing@zootabor.eu

Mgr. Gabriela Suchanová

Mgr. Václav Kučera

asistentka ředitele

specialista marketingu

sekretariat@zootabor.eu

marketing@zootabor.eu

Kdo se staral o ZOO Tábor v roce 2020

Ing. Ondřej Chalupa 
zástupce ředitele, vedoucí 

oddělení výstavby a údržby,  
ved. odd. výběrových řízení

nakup@zootabor.eu

RNDr. Ondřej Kott, Ph.D.
zoolog

zoolog@zootabor.eu

Ing. Ivan Sedlačik, PhD.
zástupce vedoucího 

odd. výběrových řízení
nakup.1@zootabor.eu

Bc. Lenka Ungrová

Bc. Filip Sušanka

asistentka ředitele

tiskový mluvčí

sekretariat@zootabor.eu

media@zootabor.eu

Eliška Čížková, Adéla Chocholoušková, Alena Farová, Mgr. Jan Homolka, 
Bc. Anna Kostohryzová, RNDr. Ondřej Kott PhD, Naďa Krejčová, Jakub Kroneisl, 
Hana Marečková, Ing. Marie Nezbedová, Tereza Šedivá, Jakub Steinbach, 
Ing. Miroslava Strašilová, Bc. Hana Tučková, Bc. Michaela Vandrovcová

Jan Berný, Tomáš Fara, Martin Kortán, Jan Kozel, Milan Petrů, Ladislav Skopec, 
Radek Skopec

Zoologické oddělení 2020

Technické oddělení 2020
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Zvířata v ZOO Tábor
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Chovatelská činnost

V roce 2020 jsme tradičně odchovali emu hnědé (Dromaius 
novaehollandiae) a klokany Bennettovy (Macropus rufogriseus 
fruticus). V závěru roku (říjen a listopad) se v táborském chovu 
narodila další mláďata nížinné genetické linie zubra evropského 
(Bison bonasus bonasus), samec Tajfun a samička Tatranka. 
Vzhledem k současné velikosti stáda bylo jednou z chovatelských 
priorit roku 2020 umístění několika jedinců do přírodních 
rezervací v České republice. Na začátku roku jsme plánovali 
transport dvou samic do rezervace v Milovicích a chovného býka 
do přírodní rezervace Kotel nedaleko Rokycan. Harmonogram 
transportů však značně narušila první vlna koronavirové nákazy 
a vzhledem ke zpozdění plánovaných termínům bylo možné 
v roce 2020 zrealizovat pouze převoz býka. Další transporty 
celkem tří jedinců do rezervací jsou plánovány v první polovině 
roku 2021.

První transport nížinné linie zubra evropského ze zoo 
do české přírodní rezervace

20. května letošního roku proběhl historicky první transport 
zubra evropského z naší zoo do nově zřízené přírodní rezervace 
Kotel u Rokycan. Býk jménem Tábor byl transportován 
ve spolupráci s kolegy ze zoologické zahrady ve Dvoře Králové, 
kteří se dlouhodobě specializují na transport velkých savců. 
Nakládka Tábora proběhla v ranních hodinách za značného 
zájmu médií a po hodině a půl dlouhé cestě byl samec vypuštěn 
do zhruba padesátihektarové rezervace, kde se ve společnosti 
tří samic stal zakladatelem zcela nového stáda na území České 
republiky. Přírodní rezervace Kotel je evropsky cennou lokalitou 
s přirozeným výskytem ohrožených druhů živočichů, například 
raka kamenáče. Skupina zubrů zajistí lokalitě přirozený pastevní 
management, který zamezí nežádoucímu zarůstání náletovými 
dřevinami či agresivními druhy travin a udrží tak lokální 
biodiverzitu v rovnováze.

Jeřáb mandžuský

Tygr ussurijský



Na konci roku 2020 byla publikována potěšující zpráva IUCN 
(Mezinárodní svaz ochrany přírody), která reklasifikovala 
kategorii ohroženosti zubra evropského ze „Zranitelný (VU)“ 
na „Téměř ohrožený (NT)“.  Díky značnému ochranářskému 
úsilí vzrostl počet jedinců od roku 2003 z 1800 na 6200 v roce 
2019. Druh na začátku 20. století přežíval pouze v zajetí a do 
volné přírody byl navracen od 50. let. Největší subpopulace se 
současně nacházejí v Polsku, Bělorusku a Rusku, kde momentálně 
žije 47 volně žijících stád. Jsme rádi, že k ochranářskému úsilí 
prokazatelně přispíváme. V táborském chovu se dosud narodilo 
celkem šest mláďat, tři samci a tři samice.

4

■  RNDr. Ondřej Kott, Ph.D.

Transport samce zubra 
evropského Tábora

Vypuštění zubra Tábora  
v rezervaci Kotel u Rokycan

Transport samce zubra 
evropského Tábora
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Zubr Tábor v přírodní  
rezervaci Kotel u Rokycan,  

krátce po vypuštění



5

Veterinární činnost

Veterinární činnost v zoo se řídí zákonem o veterinární 
péči a platnými prováděcími vyhláškami pro zoologické 
zahrady. V roce 2020 zajišťovali veterinární péči dva 
stálí veterinární lékaři. Dále Zoo Tábor spolupracuje 
s několika specialisty. Terapie a zákroky byly konzultovány 
s odborníky z českých i zahraničních zoologických zahrad. 
Terapie oftalmologického onemocnění byla prováděna 
specialistou MVDr. Jiřím Beránkem.

Důležitá byla spolupráce s KVS Tábor (veterinární dohled 
nad zoologickou zahradou), SVÚ Praha (parazitologická 
a patologická vyšetření), VFU Brno (parazitologické 
vyšetření), laboratoří Synlab (hematologie, biochemie), 
laboratoří IDEXX (hematologie, biochemie) a laboratoří 
Laboklin (molekulární diagnostika). 

Preventivní činnost se v roce 2020 řídila schválenými plány 
(antiparazitárním a vakcinačním), které byly pro daný rok 
aktualizovány a vycházely z poznatků předešlých období.

Pravidelně jsme prováděli koprologická vyšetření u všech 
chovaných druhů, na základě kterých jsme cíleně používali 
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 a VFU Brno.

Další součástí preventivního programu byla pravidelná 
vakcinace. Prováděla se u šelem, kde byly aplikovány 
vakcíny RCP (rhinotracheitida, calicivirus, panleukemie) 
u kočkovitých šelem  a vakcíny DHP (psinka, infekční 
hepatitida, parvoviróza, laryngotracheitida), 
DHPPi (psinka, infekční hepatitida, parvoviróza, 
laryngotracheitida, parainflueza) a L4 (leptospiróza) 
u psovitých, medvědovitých a medvídkovitých šelem. 
U koňovitých byly aplikovány vakcíny EHV (herpesvirus)  

Odběr krve u pumy americké

Zranění samice lva pustinného, 
řešeno konzervativně

Vyšetření oka u pumy americké 

Zvířata v ZOO Tábor



Dále byla  provedena následující veterinární 
ošetření:

• U samice i samce lva pustinného byly opakovaně řešeny 
rány po vzájemných potyčkách – řešeno konzervativně 
bez nutnosti chirurgického zákroku.

• U samice pumy americké byla řešena uveitida s příznaky 
částečné ztráty zraku a koordinace. Problém byl řešen 
ve spolupráci s MVDr. Jiřím Beránkem. Po imobilizaci bylo 
provedeno vyšetření oka a subkonjuktivální aplikace léčiv. 

• Následně jsme u pumy řešili abscedaci. Problém byl řešen 
chirurgicky.

• U samce medvěda hnědého byla konzervativně řešena tržná 
rána na pánevní končetině.

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

• Bylo provedeno několik kastrací nových samců exotických 
plemen koz a ovcí.

a FT (virus influenzy,  tetanus), u přežvýkavců vakcína Covexin 
10 (clostridia).  

V roce 2020 bylo provedeno 18 odběrů krve a následných 
biochemických a hematologických analýz z preventivních 
i diagnostických důvodů. Vyšetření byla provedena v naší 
laboratoři a v laboratořích Synlab a IDEXX. Dále bylo provedeno 
5 stanovení pohlaví u ptáků, a to v laboratoři Laboklin.

Provedli jsme 13 imobilizací a anestezií z důvodu terapie, 
chirurgického zákroku nebo přesunu zvířete. Dále byly 
provedeny 3 RTG vyšetření a 3 USG vyšetření. 

Abscedace u pumy americké

Ošetření makaka jávského

Tržná rána u medvěda hnědého Samci ovce cápové
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■  MVDr. Martin Pán



Zvířata v ZOO Tábor a jejich počty
Celkový počet druhů k 31.12.2020: 73         
Celkový počet jedinců k 31.12.2020: 381

Počty zvířat jsou uvedeny ve tvaru: 
stav k 1.1.2020/příchody/odchody/narození/úhyny/stav k 31.12.2020

SAVCI 

ŠELMY 

Fosa  
madagaskarská 1/0/0/0/0/1

Kočka domácí 8/0/0/0/2/6

Lev pustinný 2/0/0/0/0/2

Medvěd baribal 2/0/0/0/0/2

Medvěd hnědý 3/0/0/0/0/3

Mýval severní 1/0/0/0/0/1

Nosál červený 7/1/0/0/1/7

Puma americká 1/0/0/0/0/1

Rys ostrovid  
karpatský 2/0/0/0/1/1

Surikata 
vlnkovaná 14/0/0/0/1/13

Tygr ussurijský 1/0/0/0/0/1

Vlk arktický 4/0/0/0/0/4

SUDOKOPYTNÍCI
Daněk skvrnitý 19/1/0/3/1/22

Jelen evropský 13/0/0/0/0/13

Koza  
anglonubijská 0/5/0/0/0/5

Koza domácí 29/1/0/0/0/30

Koza holandská 1/8/0/0/0/9

Koza kamerunská 2/0/0/0/0/2

Koza krátkosrstá 
bílá 0/1/0/2/0/3

Koza krátkosrstá 
hnědá 0/3/0/0/0/3

Koza kašmírská 2/0/0/0/0/2

Lama krotká 2/0/0/0/0/2

Ovce domácí 0/1/0/0/0/1

Ovce domácí 
cápová 1/4/0/0/1/4

Ovce domácí 
Jákobova 4/0/0/0/0/4

Ovce domácí  
kamerunská 1/2/0/0/0/3

Ovce domácí 
mongolská 2/0/0/0/1/1

Ovce domácí 
ouessantská 16/13/1/3/0/31

Ovce  
Merinolandshaf 0/7/0/5/0/12

Prase divoké 10/0/0/0/0/10

Prase domácí 
kříženec 1/0/0/0/0/1

Prase domácí  
göttingenské 20/0/0/0/0/20

Prase domácí 
vietnamské 10/0/0/0/0/10

Tur domácí 2/0/0/0/0/2

Velbloud 
dvouhrbý 2/0/0/0/0/2

Zubr evropský 10/0/1/2/0/11

LICHOKOPYTNÍCI 
Kůň 1/0/0/0/0/1

Shetlandský pony 4/0/0/0/0/4

HLODAVCI 
Mara stepní 3/0/0/0/0/3

Morče domácí 11/0/0/0/6/5

PRIMÁTI  
Makak jávský 7/0/0/0/0/7

Malpa hnědá 2/0/0/0/0/2

Tamarín žlutoruký 9/0/0/2/0/11

VAČNATCI 
Klokan rudokrký - 
Bennetův 4/0/0/2/1/5

PTÁCI 
PAPOUŠCI 

Amazoňan 
žlutokrký 2/0/0/0/0/2

Ara arakanga 1/0/0/0/0/1

Ara ararauna 2/1/0/0/0/3

Ara zelenokřídlý 5/2/0/0/0/7

Aratinga 
červenolící 2/0/0/0/2/0

Aratinga jendaj 1/0/0/0/1/0

Aratinga sluneční/
zlatý 1/0/0/0/0/1

Aratinga  
tmavohlavý 1/0/0/0/0/1

Aratinga zelený 1/0/0/0/0/1

Aratinga zlatočelý 1/0/0/0/0/1

Kakadu molucký 1/0/0/0/0/1

Papoušek  
nádherný 1/0/0/0/0/1

PĚVCI 
Krkavec velký 2/0/0/0/0/2

Sojka obecná 3/0/0/0/0/3

VRUBOZOBÍ 
Berneška bělolící 6/0/0/3/0/9

Husa indická 2/0/0/0/0/2

Husice rudohlavá 1/0/0/0/0/1

Kachna  
smaragdová 3/0/0/0/0/3

Kachnička  
amazonská 1/1/0/0/0/2

Ostralka štíhlá 1/0/0/0/0/1

BĚŽCI 
Emu hnědý 3/0/5/5/0/3

BRODIVÍ  
Ibis rudý 3/0/0/0/0/3

KRÁTKOKŘÍDLÍ  

Jeřáb mandžuský 2/1/1/0/0/2

HRABAVÍ  

Kur domácí 5/18/0/0/5/18

SOVY  
Kalous ušatý 2/1/0/0/2/1

Puštík bradatý 2/0/0/0/0/2

Puštík obecný 5/0/3/0/0/2

Sovice sněžní 2/0/0/0/0/2

Výr velký 3/0/1/0/0/2

PLAZI  
ŽELVY  

Želva čtyřprstá 2/0/0/0/0/2

Želva zelenavá 15/4/0/0/0/19

Zvířata v ZOO Tábor
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Výzkumná skupina v ZOO Tábor se dlouhodobě zaměřuje 
na výzkum dlouhověkosti a genů, které dlouhověkost 
ovlivňují, u tří modelových druhů – zubra evropského, bizona 
amerického a u psů plemene cane corso. 

V roce 2020 pokračovala naše skupina výzkumem, který navázal 
na výsledky studie dlouhověkosti u zubra evropského a bizona 
amerického publikované v roce 2019 a také na výsledky studie 
dlouhověkosti u psů plemene cane corso, která byla publikována 
v roce 2017.  

Byla započata molekulárně–genetická část výzkumu 
dlouhověkosti. Vzorky DNA dlouhověkých a referenčních zubrů 
a psů byly zaslány do americké genomické laboratoře za účelem 
mapování genomu metodou analýzy SNP (single nucleotide 
polymorphism). Výsledná data byla analyzována výzkumnou 
skupinou ZOO Tábor a na základě statistické analýzy bylo 
nalezeno několik genů, které jsou asociovány s dlouhověkostí.

Molekulárně-genetické metody byly prováděny v laboratoři 
Oddělení virové a buněčné genetiky Ústavu molekulární genetiky 
Akademie věd ČR.

Výzkumná a publikační činnost

88

ZOO Tábor se zabývá mimo jiné 
výzkumem dlouhověkosti u zubrů

Výzkum dlouhověkosti u zubrů evropských - Primery pro PCR reakci



  

V současné době probíhá dokončování laboratorních prací 
a statistických analýz. Výsledky molekulárně–genetické studie 
budou publikovány v roce 2021 v impaktovém vědeckém 
časopise.

Ředitel ZOO Tábor RNDr. Evžen Korec, CSc. pravidelně přispívá 
rozhovory a články do českých medií, ve kterých se zabývá nejen 
chovem, ale také problematikou týrání zvířat.

Spolu s kolektivem autorů vydal RNDr. Evžen Korec, CSc. 
v roce 2020 populárně–naučnou knihu Chov psů – příručka 
zodpovědného chovatele, která je již druhou knihou o chovu 
psů. O knihu byl ihned po vydání velký zájem a v současné době 
se prodává ve všech českých a většině slovenských knihkupect-
vích. 

■  Bc. Lenka Ungrová
Kniha 

Chov psů - Příručka zodpovědného 
chovatele

Ukázka knihy CHOV PSŮ - Příručka zodpovědného chovatele - začátek kapitoly VÝSTAVY
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Činnost marketingu a PR

Zoologická zahrada v Táboře je každoročně středem zájmu 
nejen lokálních novinářů a médií. Pravidelně o ní vycházely 
informace také v celostátních novinách i časopisech, objevovala 
se i na televizních obrazovkách a internetu. Naši ošetřovatelé 
v čele s ředitelem opakovaně prováděli televizní štáby areálem 
zoo a představovali jim jednotlivá zvířata.

Největší zájem vzbudil jarní převoz zubra Tábora do nově zřízené 
přírodní rezervace u Rokycan, který si nenechalo ujít několik 
desítek novinářů včetně několika televizních štábů. Stejně jako 
celá společnost ani táborská zoologická zahrada nebyla ušetřena 
dopadů koronavirové krize. I o to se novináři pravidelně zajímali.

Pokračovala úzká spolupráce s jihočeskou redakcí Deníku, deníku 
Právo a také s Jihočeskou televizí. Kromě toho zoo zavedla 
novou tradici, kdy pomocí zajímavých fotografií pravidelně 
představuje novinářům konkrétní zvíře z táborské zoo i celý jeho 
druh. Ředitel zoo Evžen Korec se začal v novinách více objevovat 
také jako dlouholetý zkušený chovatel psů plemene cane corso, 
profilový článek vyšel například v příloze Hospodářských novin. 
Několik reportáží z chovatelské stanice Korec Corso vyšlo také 
na webu Seznam Zprávy.

Specializované časopisy a weby psaly o nové knize ředitele zoo 
„Chov psů – příručka zodpovědného chovatele“.

Také v roce 2020 jsme nabídli milovníkům zvířat možnost vyzkoušet 
zážitkové programy Ošetřovatelem na jeden den, Nocování v zoo 
nebo jejich kombinaci. Možnosti využití programů byly sice kvůli 
koronaviru velmi omezené, ale aspoň pár měsíců v roce mohli 
návštěvníci strávit noc přímo v areálu zahrady a vyzkoušet si 
na vlastní kůži, jaké to je být ošetřovatelem v zoo. Zážitkové 
programy jsou jednou z nejúspěšnějších atrakcí naší zoo a kvůli 
koronavirovým omezením tak zoo přichází o značné příjmy.

Kvůli nepříznivé situaci spojené s koronavirem jsme letos poprvé 
nemohli uspořádat tradiční oslavu výročí záchrany ZOO Tábor. 
V rámci možností jsme upořádali nejrůznější soutěže a hry přímo 
v zoo. Kvůli restrikcím jsme přenesli konání podobných soutěží 
do prostředí internetu. I nadále tak klademe důraz na vzdělávací 
funkci zoo a hravou formou přibližujeme především našim 
nejmenším návštěvníkům nejen zvířata, ale i přírodu obecně.

Krmení zvířat v rámci zážitkových 
programu Ošetřovatelem na 1 den 
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V souvislosti s přechodem do on-line světa jsme začátkem roku 
spustili nový e-shop eshop.zootabor.eu, kde mohou návštěvníci 
snadněji a rychleji nakupovat vše, co s naší zoo souvisí – 
od vstupenek, přes adopce a zážitkové programy až po suvenýry 
všeho druhu.

Díky sociálním sítím se nám povedlo být s našimi návštěvníky 
alespoň virtuálně prostřednictvím internetu.

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

Nové pohlednice ZOO Tábor

Pozornost redaktora MF Dnes Davida Nebora upoutal pár 
exotických ovcí cápových

Nový eshop ZOO Tábor



Akce pro veřejnost

Akce v ZOO Tábor

Akce pro veřejnost byly v roce 2020 dramaticky poznamenány 
koronavirovou nákazou v ČR. Z několika desítek plánovaných 
akcí pro veřejnost bylo možné zrealizovat pouze několik z nich, 
například noční komentovanou prohlídku zoologické zahrady.

Vzhledem k obtížím spojeným s cestováním po Evropě jsme 
během hlavní návštěvnické sezóny zaznamenali velký zájem 
o komerční produkty, zejména pak o zážitkové programy 
„Nocování v zoo“ a „Ošetřovatelem na 1 den“.

■  RNDr. Ondřej Kott, Ph.D.
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Letní čítárna v ZOO Tábor

Letní čítárna v ZOO Tábor
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Zážitkový program Ošetřovatelem na 1 denZážitkový program Ošetřovatelem na 1 den
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I vzdělávací činnost byla v roce 2020 velmi poznamenána 
koronavirovou nákazou. V rámci jarní celostátní karantény 
nemohly v období duben - červen probíhat tradiční 
návštěvy mnoha desítek škol, pro něž připravujeme 
komentované prohlídky zahrady a vzdělávací programy 
a ze stejného důvodu nebyla realizována žádná odborná 
středoškolská praxe. 

V mezidobí mezi první a druhou nákazovou vlnou proběhl 
v areálu zoologické zahrady například specializovaný 
program v rámci EU fondů pro děti ze znevýhodněných 
rodin z Farní charity z Jindřichova Hradce či program 
pro seniory z G-centra v Táboře. Lektorem obou akcí byl 
RNDr. Ondřej Kott, PhD.

Třetím rokem jsme spolupracovali na vzdělávacím 
projektu Kola pro Afriku, jehož posláním je umožnění 
lepšího přístupu ke vzdělání gambijským studentům 
pomocí nepotřebných kol. V roce 2020 bylo v zoologické 
zahradě v Táboře vybráno více než dvě stě darovaných 
kol. Zoo Tábor je současně jediným sběrným místem 
tohoto projektu v celých jižních Čechách.

Pevně doufáme, že rok 2021 alespoň částečně umožní 
na navázání pestrého vzdělávacího programu, který 
zoologická zahrada v Táboře široké veřejnosti nabízí.

■  RNDr. Ondřej Kott, Ph.D.

Speciální program pro děti z Farní 
charity z Jindřichova hradce

Přednáška RNDr. Ondřeje Kotta, PhD.  
pro seniory v G-centru v Táboře

Darovaná kola v rámci vzdělávacího 
projektu Kola pro Afriku

Vzdělávací činnost

Předvánoční prohlídka pro žáky základní školy v Bechyni



Rozvoj ZOO Tábor
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studenti Jihočeské  univerzity - účastníci 
kurzu Management zoologických zahrad

Rozvoj zoologických zahrad byl v roce 2020 zásadně poznamenán 
koronavirovou krizí a zoo následky této nečekané ekonomické 
situace jistě pocítí v rámci svých rozpočtů zejména v roce 2021. 

Přesto během jara proběhla úprava krmišť zubrů evropských, 
které byly po několika letech provozu ve špatném technickém 
stavu. Výběh, který je v mírně svažitém terénu se dlouhodobě 
potýkal se značnou vlhkostí a nadměrnou zátěží stáda zejména 
na povrch krmných dvorků. Krmiště byly v roce 2019 nejdříve 
upraveny štěrkopískovou skladbou a v letošním roce byly pokryty 
zámkovou dlažbou. 

V roce 2020 jsme opět obdrželi dotaci na rozvoj zahrady 
v oblasti vzdělávání. Díky grantu Ministerstva životního prostředí 
EVVO jsme mohli realizovat výrobu dalších vzdělávacích tabulí 
věnujících se ochraně jeřábů a prezentující ochranářský projekt 
Zoo Tábor v rámci chovu zubra evropského.

 
■  RNDr. Ondřej Kott, Ph.D.
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Krmné dvorky zubrů evropských  
po úpravě povrchu

Vzdělávací tabule o táborském 
chovu zubrů evropských a jejich 
vypouštění do přírodních rezervací

Vzdělávací tabule o ochraně jeřábů
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Sponzoři a adoptivní rodiče

ZOO Tábor v roce 2020 obdržela dotaci od Ministerstva životního prostředí ČR určenou na chov 
ohrožených a zvláště chráněných druhů zvířat a chov vzácných a vymírajících plemen domácích 
zvířat a na výrobu informačně-vzdělávacích cedulí v areálu zoo.

Finanční dar nám poskytl také Jihočeský kraj.

Zoologická zahrada v Táboře nabízí různé formy adopce a sponzoringu zvířat. V roce 2020 jsme 
spustili zcela nový systém odměn. Za každý příspěvek jsme našim příznivcům nabídli bohatou škálu 
odměn. Mezi nimi byla například naše nabídka knih Jak jsem zachránil ZOO v Táboře, Noční 
život v ZOO Tábor, Jak prodloužit život vašeho psa a Chov psů – Příručka zodpovědného 
chovatele. Přispěvatele jsme dále odměnili například ročními vstupenkami do zoo nebo poukazy 
na zážitkové programy. Každý dárce navíc získal sponzorský nebo adopční certifikát a uvedli jsme 
jej v seznamu sponzorů na našich webových stránkách.

V roce 2020 nás podpořilo celkem 61 adoptivních rodičů a 52 sponzorů. Všem moc děkujeme!

■  Mgr. Václav Kučera

15

Bálek Marek

Beneš Luděk, JUDr.

Benešová Ilona

Bílek Petr

Bošek František

Bukolský Lukáš

Bureš Vojtěch

Calta Martin

Cedivodovi, Anna a Jiří

Ciffrová Marie

Fussová Kamila

Gymnázium ALTIS s.r.o.

Halama Michal

Harvánková Pavla

Heroutová Hana

Himlová Irena

Holasová Jaroslava, Ing.

Horká Simona

Hozzová Kateřina

Charvátová Jana

Chlaňová Martina

Janoutová Božena

Jenderka Pavel

Koudelka Jaroslav

Kubišová Eva

Kuchařová Marie

Kulíková Magdalena

Kuraková Kateřina

Kutinová Gabriela

Legemza Martin

Luňáček Patrik, Ing.

Madolovi, Viktor a Lucie 

Mládková Darja

Neckář Antonín

Pátková Pavla

Pavlíková Radka

Peřinová Dagmar

Petr Tomáš

Pich Aneta

Pich Daniel

Poskočilová Květa

PP 53, a. s.

Rokosová Silvie, Mgr.

Ruš Martin

Rybková Eva

Schatralová Eva

Sellnerová Adéla

Sládková Daniela

Soukupová Karolína

Sporišová Šárka

Šrejmová Petra

Suchá Zdeňka

Suchý Zdeněk

Svačinková Martina

Švejdová Anna

Ticháčková Magdalena

Tikal Václav

Trošková Martina

Trusík Marek, Mgr.

Zahradníkovi, Jan a Jana

Zdravík s Jedlíkem

 Přehled adoptivních rodičů



Sponzoři a adoptivní rodiče

Andrýsová Kateřina

Bazalová Silvie

Bičová Lenka

Brázda Petr

Brožová Alena

Buňková Rena

Buňková Roma

Bystřice u Benešova, ZŠ

Čonka Kryštof

Drápalová Marcela

Fabiková Zuzana

Fraitová Alena

Hejbalová Lenka

Henclová Lada

Horová Jana

Hrníčková Kateřina

Jakoubková Dagmar

Chlaňová Martina

Chybová Marie

Ježek Filip

Kiliánová Blanka

Kořínek Michal

Krechlerová Monika

Křivková Michaela

Kryzánek David

Kubásek Pavel

Lavičková Romana

Lišková Renáta

Live Inox s.r.o.

Mádr Karel

Mayerová Milada

Melegová Pavla

Michalová Barbora

Pavlíček Ondřej

Pech Jiří

Peřinová Dagmar

Pivní stopou

Podlahová Kamila

Sagapova Nikola

Schuha

Šikýřová Petra

Šmejkalová Jana

Smetanová Hana

Stindl Petr

Svoboda Josef

Svobodová Petra

Tomšíková Adéla

Trnka Zdeněk

Urbanová Kamila

Václavíková Šárka

Varyšová Barbora

Voráčková Marcela

 Přehled sponzorů
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Lvice Luena v ZOO Tábor



ZOO Tábor v číslech

Hovězí maso

Vepřové maso

Kuřecí maso

Králičí maso

Ovoce a zelenina

Seno

Sláma

Spotřeba krmiva v roce 2020
7 200 kg

2 700 kg

2 100 kg

3 100 kg

66 tun

210 balíků

195 balíků
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Mara stepní v ZOO Tábor



Zámková dlažba krmišť zubrů 

Významné investice a opravy v roce 2020
 397 388 Kč

Celkem se do výběrových řízení přihlásilo

Uchazeči o zaměstnání v ZOO Tábor v roce 2020
186 zájemců

O jaké pozice byl největší zájem?

Celkem bylo na základě výběrového řízení přijato 7 pracovníků

o pozici ošetřovatele o pozici údržbáře

135 51 
zájemců zájemců

ZOO Tábor v číslech
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Medvěd baribal v ZOO Tábor



Výhled do roku 2021

Uplynulý rok 2020 se do historie táborské zoologické zahrady zapsal jako jeden z nejtěžších. 
Přežili jsme ho, nicméně s jeho následky se budeme potýkat ještě hodně dlouho. Nehledě na to, 
že i do nového roku 2021 vstupujeme uzavření pro veřejnost. A stále netušíme, jak dlouho tato 
drastická omezení ještě potrvají.

Také tento rok bude ve znamení úspor a omezených investic. Jedinou větší investicí, kterou 
v roce 2021 chceme uskutečnit, bude vybudování nových voliér pro sovy a krkavce. Nové prostory 
nabídnou našim vzácným ptákům mnohem lepší životní komfort.

Budeme pokračovat v reintrodukčním programu zubra evropského a s výzkumem tohoto živočišného 
druhu na molekulárně-genetické úrovni. V roce 2021 připravujeme převoz tří samic do nových 
domovů. Už na začátku dubna zamíří zubřice Tara a Norisa do přírodní rezervace u středočeských 
Milovic. Samice Karla by měla vyrazit ještě dále. Nový domov nalezne v srbské rezervaci Stara 
Planina. 

Máme před sebou další velmi náročný rok, který ukáže, jak se s problémy dokážeme všichni 
vypořádat. Doufáme, že se s vámi, našimi fanoušky a příznivci, setkáme opět co nejdříve.

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



FotogalerieFoto: Kateřina Chlupáčková
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