
Výroční zpráva

2021



Základní údaje o ZOO Tábor

Sídlo:
Zoologická zahrada Tábor, a.s.
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Úvodní slovo ředitele ZOO Tábor

Vážení návštěvníci a příznivci zoologické zahrady v Táboře,

rok 2021 nezačal dobře. Opět byl ve znamení koronavirových 
opatření, takže i naše zoologická zahrada přivítala své první 
návštěvníky až v polovině dubna. Jistě pomohlo, že jsme vládu 
veřejně vyzvali, aby venkovní areály zoologických zahrad 
zpřístupnila návštěvníkům. Významnou roli v tom hrála i petice 
ZOO Tábor, kterou podepsalo velké množství lidí. Bylo nelogické, 
že zatímco do parků lidé chodit mohli, rozlehlé venkovní 
areály zoologických zahrad jim byly zavřené. Doufáme, že se 
podobná situace už opakovat nebude. Prodloužené nucené 
uzavření jen prohloubilo ztráty, které způsobily naší zoo až 
nesmyslně přísná protikoronavirová opatření. 

Ale nechme špatných zpráv. Ukázalo se, že mnohaměsíční 
uzavření dopadlo i na naše návštěvníky. Evidentně jsme jim 
chyběli. Hned od prvních dnů, kdy jsme mohli opět otevřít, se k nám vrátili ve velkém. A zájem 
o procházku přírodním areálem naší zoo a prohlídku zvířat nepolevil ani v dalších měsících. 
Přestože zoo byla zavřená třetinu roku, nezabránilo to ve vytvoření rekordní návštěvnosti. Celkem 
jsme u nás přivítali takřka 110 tisíc lidí. Díky vám, našim příznivcům, jsme tak potvrdili pozici 
nejnavštěvovanějšího místa v celém regionu a pozici nejnavštěvovanější soukromé zoologické 
zahrady.

Úspěšně pokračoval také náš stěžejní reintrodukční program, který začal už v roce 2016 založe-
ním stáda zubrů evropských. Na jaře Tábor opustilo hned několik zubřích samic, které pomohou 
rozšířit genetickou rozmanitost jiných stád. Nový domov v přírodní rezervaci u Milovic nejprve 
našly dvě samice – Tara a Norisa. Jen pár týdnů po nich odcestovala ještě dále až za hranice 
další samice Karla. Ta se zabydlela v přírodní rezervaci Őrségi Nemzeti Park v Maďarsku. Pro-
gram reintrodukce, tedy zpětného návratu, zubra evropského do přírody je klíčovým programem 
Zoologické zahrady Tábor, jejímž hlavním posláním je ochrana ohrožených druhů zvířat. Chce-
me u nás pravidelně odchovávat mláďata, která budou vypouštěna do přírodních rezervací, jak 
u nás v Česku, tak i v Evropě. To se nám daří, což dokládají i loňské úspěšné transporty. Do kon-
ce roku 2021 jsme již odchovali 7 zubřích mláďat.

Převozy zubrů do rezervací jsou organizačně i finančně velmi nákladné a každá i sebemenší 
pomoc nám pomáhá. Proto jsme loni spustili speciální webové stránky ZaZubra.cz, kde prosíme 
vás, naše přátele a podporovatele, o pomoc. Za každý i ten nejmenší příspěvek nabízíme spoustu 
zajímavých odměn.

Už nyní se na vás všichni pracovníci zoo i zvířata velmi těší. Věřím, že i v roce 2022 strávíte 
v naší zoologické zahradě mnoho pěkných chvil.

 

■  RNDr. Evžen Korec, CSc. 
ředitel Zoologické zahrady Tábor
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Mgr. Petra Elblová

MVDr. Martin Pán

Bc. Josef Kalvas

asistentka ředitele
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specialista marketingu

sekretariat@zootabor.eu

martinpan@sedvet.cz

marketing@zootabor.eu

Mgr. Gabriela Suchanová

Ing. Eva Krejčová

Mgr. Václav Kučera

asistentka ředitele

vedoucí ošetřovatel

specialista marketingu

sekretariat@zootabor.eu

ved.osetrovatel@zootabor.eu

marketing@zootabor.eu

Kdo se staral o ZOO Tábor v roce 2021

Ing. Ondřej Chalupa 
zástupce ředitele, vedoucí 

oddělení výstavby a údržby,  
ved. odd. výběrových řízení

nakup@zootabor.eu

Ing. Ivan Sedlačik, PhD.
zástupce vedoucího 

odd. výběrových řízení
nakup.1@zootabor.eu

Bc. Lenka Ungrová

Veronika Koutenská

Bc. Filip Sušanka

asistentka ředitele

zástupce vedoucího ošetřovatele

tiskový mluvčí

sekretariat@zootabor.eu

zast.vedouci@zootabor.eu

media@zootabor.eu

Erik Brom, Jana Hledíková, Michaela Hořejší, Vendula Kofroňová, Anna Kostohryzová, Naďa Krejčová, Jakub Kroneisl, 
Barbora Kubíčková, Ing. Ivana Nováková, Evgeniia Sidorova, Tereza Šedivá,  Nela Truhlářová, Jana Vosátková

Jan Berný (vedoucí ostrahy), Jiří Hladík, Martin Kortán, Jan Kozel, Milan Petrů, Ladislav Skopec, Radek Skopec

Zoologické oddělení 2021

Technické oddělení 2021
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Zvířata v ZOO Tábor

Chovatelská činnost

V roce 2021 úspěšně pokračoval náš reintrodukční program 
nížinné linie zubra evropského (bison bonasus bonasus). Koncem 
roku se narodila samička Tamara. V táborském chovu se dosud 
narodilo sedm mláďat, z toho čtyři samice (Tara, Taura, Tatranka 
a Tamara) a tři samci (Tábor, Taran a Tajfun). Dvě samice Tara 
a Norisa byly přemístěny do přírodní rezervace u Milovic, kterou 
spravuje nezisková organizace Česká krajina. Do přírodní zubří 
rezervace Örségi Nemzeti Park v Maďarsku byla převezena 
samice Karla.

Poprvé se nám podařilo odchovat tři jedince (dvě samice 
a jednoho samce) ohroženého puštíka bradatého (strix nebulosa).

Dále jsme odchovali albinotické klokany Bennettovy (macropus 
rufogriseus fruticus) a emu hnědé (dromaius novaehollandie).

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

Mláďata emu hnědého

Klokan Bennettův s mládětem

Mláďata zubra evropského Puštík bradatý
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Veterinární činnost

V roce 2021 zajišťoval veterinární péči jeden stálý 
veterinární lékař. Dále Zoo Tábor spolupracuje 
s veterinárními lékaři v oblasti aviární medicíny a ortope-
die. Terapie a zákroky byly konzultovány s kolegy z českých 
i zahraničních zoologických zahrad. Důležitá byla spolu-
práce s Krajskou veterinární správou Tábor (veterinární 
dohled nad zoologickou zahradou), Státním veterinárním 
ústavem Praha (patologická a parazitologická vyšetření), 
laboratoří Synlab (hematologie, biochemie), laboratoří 
Idexx (hematologie, biochemie a molekulární genetika) 
a laboratoří Laboklin v oblasti molekulárně-genetických 
vyšetření (určování pohlaví u ptáků). Dále byl s Ústavem 
pro kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv řešen 
individuální dovoz léčiv dle platné legislativy. Veterinární 
činnost v zoo se řídí zákonem o veterinární péči a plat-
nými prováděcími vyhláškami pro zoologické zahrady.

Preventivní činnost se v roce 2021 řídila schválenými plány 
(antiparazitárním a vakcinačním), které byly pro daný rok 
aktualizovány a vycházely z poznatků předešlých období.

Byla prováděna pravidelná koprologická vyšetření u všech 
chovaných druhů, na základě kterých jsme cíleně používali 
léčebné preparáty. Úspěšnost léčby byla následně kon-
trolována opakovaným parazitologickým 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 Capil-
laria a u plazů s rody Oxyuris a Ascaris. Zajímavý byl nález 
žaludeční motolice Paramphistomidae u jaka domácího. 
Parazitologická vyšetření byla prováděna na pracovištích 
SVÚ Praha.

Součástí preventivního programu byla také pravidelná 
vakcinace. Prováděla se především u šelem, kde byly 
aplikovány vakcíny proti psince, hepatitidě, parvoviróze, 
parainfluenze, leptospiróze (DHPPiL4). U kočkovitých 
šelem jsme aplikovali vakcínu proti caliciviru, 

RTG emu hnědého

Cizí těleso odstraněné  
z paznehtu zubra evropského

Zvířata v ZOO Tábor



Provedena byla také následující veterinární ošetření:

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

• U emu hnědého byla řešena porucha růstu pohybového aparátu, společně s veterinární 
univerzitou ve Vídni. 

• Vzájemné nebezpečné potyčky ve stádě daňků byly vyřešeny imobilizací a transportem do jiných 
chovů.

• Ve skupině makaků jávských došlo k několika vzájemným potyčkám, po kterých bylo nutno 
u jednoho zvířete provést chirurgickou amputaci ocasu.

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

• Kulhání samice zubra evropského z důvodu cizího tělesa v paznehtu jsme úspěšně vyřešili 
ošetřením postižené končetiny za pomoci speciální fixační klece.

rhinotracheitidě a panleukemii (RCP). Dále u koňovitých byly aplikovány vakcíny proti 
influenze, tetanu a herpes virům (EFT a EHV) a u přežvýkavců proti clostridiím.

V roce 2021 bylo provedeno 5 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 v laboratoři 
Laboklin.

Provedli jsme 5 imobilizací a anestezií z důvodu terapie, chirurgického zákroku nebo přesunu 
zvířete. Dále byla provedena 4 RTG vyšetření.
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■  MVDr. Martin Pán

Ošetření zubra evropského
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Zvířata v ZOO Tábor a jejich počty
Celkový počet druhů k 31.12.2021: 74         
Celkový počet jedinců k 31.12.2021: 443

Počty zvířat jsou uvedeny ve tvaru: 
stav k 1.1.2021/příchody/odchody/narození/úhyny/stav k 31.12.2021

SAVCI 

ŠELMY 

Fosa madagaskarská 1/0/0/0/0/1

Kočka domácí 6/0/1/0/0/5

Lev pustinný 2/0/0/0/0/2

Medvěd baribal 2/0/0/0/1/1

Medvěd hnědý 3/0/0/0/0/3

Mýval severní 1/0/0/0/0/1

Nosál červený 7/0/0/0/0/7

Puma americká 1/0/0/0/0/1

Rys ostrovid karpatský 1/1/0/0/0/2

Surikata vlnkovaná 13/0/0/0/1/12

Tygr ussurijský 1/0/0/0/0/1

Vlk arktický 4/0/0/0/0/4

SUDOKOPYTNÍCI

Daněk skvrnitý 22/0/2/4/3/21

Jak domácí 0/1/0/0/0/1

Jelen evropský 13/0/0/0/0/13

Koza anglonubijská 5/0/0/0/0/5

Koza domácí 30/0/0/0/0/30

Koza holandská 9/0/0/0/0/9

Koza kamerunská 2/0/0/0/0/2

Koza kašmírská 2/0/0/0/0/2

Koza krátkosrstá bílá 3/0/0/0/0/3

Koza krátkosrstá 
hnědá 3/0/0/0/0/3

Lama krotká 2/0/0/0/0/2

Ovce domácí cápová 4/1/0/0/0/5

Ovce domácí Jákobova 4/0/0/0/0/4

Ovce domácí 
kamerunská 3/2/0/1/0/6

Ovce domácí kříženec 1/0/0/0/0/1

Ovce domácí 
mongolská 1/0/0/0/0/1

Ovce domácí 
ouessantská 31/7/0/0/0/38

Ovce Merinolandshaf 12/0/0/1/0/13

Prase divoké 10/0/0/0/0/10

Prase domácí 
göttingenské 20/1/1/0/0/20

Prase domácí kříženec 1/0/0/0/0/1

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 11/0/2/1/0/10

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 5/41/0/8/4/50

PRIMÁTI  

Makak jávský 7/0/0/0/0/7

Malpa hnědá 2/0/0/0/0/2

Tamarín žlutoruký 11/0/1/2/7/5

VAČNATCI  

Klokan rudokrký - 
Bennettův 5/0/0/2/0/7

PTÁCI  

PAPOUŠCI  

Amazoňan žlutokrký 2/0/0/0/0/2

Alexandr malý 0/1/0/0/0/1

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

Ara ararauna 3/0/0/0/0/3

Ara zelenokřídlý 7/0/0/0/0/7

Ara žlutokrký 0/1/0/0/0/1

Aratinga sluneční/
zlatý 1/0/0/0/1/0

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 1/1/0/0/0/2

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 9/0/0/3/0/12

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 2/2/0/0/1/3

Ostralka štíhlá 1/0/0/0/0/1

BĚŽCI  

Emu hnědý 3/0/0/3/1/5

BRODIVÍ  

Ibis rudý 3/0/0/0/0/3

KRÁTKOKŘÍDLÍ  

Jeřáb mandžuský 2/0/0/0/0/2

HRABAVÍ  

Kur domácí 18/12/1/0/11/18

SOVY  

Kalous ušatý 1/1/0/0/0/2

Puštík bradatý 2/0/0/3/0/5

Puštík obecný 2/0/0/0/0/2

Sovice sněžní 2/0/0/0/0/2

Výr velký 2/0/0/0/0/2

PLAZI  

ŽELVY  

Želva čtyřprstá 2/0/0/0/0/2

Želva zelenavá 19/0/0/0/0/19

Zvířata v ZOO Tábor
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Výzkumná skupina v ZOO Tábor spolupracuje s oddělením 
virové a buněčné genetiky z Ústavu molekulární genetiky 
Akademie věd ČR. Výzkum se zaměřuje na geny související 
s dlouhověkostí u zubra evropského a psů plemene cane 
corso.

V roce 2021 byly provedeny molekulárně genetické testy 
u dlouhožijících zvířat a kontrolní skupiny a bylo provedeno 
statistické vyhodnocení. Podařilo se zjistit čtyři geny, které 
souvisí s dlouhověkostí u psů plemene cane corso, a tři geny, 
které souvisí s dlouhověkostí u zubra evropského. Výsledky 
budou publikovány v roce 2022.

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

Výzkumná a publikační činnost
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ZOO Tábor se zabývá mimo jiné 
výzkumem dlouhověkosti u zubrů

Grafické výstupy výzkumu (Manhattan plot of the GWAS results, SNP, Genomic region) 



Činnost marketingu a PR

Z velkého zájmu nejen lokálních novinářů, ale také celostátních 
médií se těšila zoologická zahrada v Táboře také v roce 
2021. Informace o ní pravidelně vycházely v mnoha novinách 
a časopisech, objevovala se i na televizních obrazovkách či 
internetových zpravodajských serverech. Novináři opakovaně 
přijížděli přímo do areálu zoo, kde fotili naše zvířata či dělali 
reportáže. Průvodce jim dělali jak ošetřovatelé, tak často přímo 
i ředitel zoo.

Velký zájem měli novináři hlavně o atraktivní fotky zvířat, ohlas 
způsobila petice za znovuotevření zoologických zahrad nuceně 
zavřených kvůli protikoronavirovým opatřením. Mnoho médií 
psalo také o dvojím převozu zubřích samic do nových přírodních 
rezervací.

Pokračovala úzká spolupráce s jihočeskou redakcí Deníku, deníku 
Právo a také s Jihočeskou televizí. Ředitel zoo Evžen Korec se 
dále prezentoval jako dlouholetý zkušený chovatel psů a majitel 
úspěšné chovatelské stanice Korec Corso plemene cane corso. 
V této souvislosti ho představilo hned několik médií.

Podobně jako vloni jsme i v roce 2021 umožnili milovníkům 
zvířat vyzkoušet si zážitkové programy Ošetřovatelem na jeden 
den, Nocování v zoo nebo jejich kombinaci. Oblíbené byly také 
naše další programy, jako Krmení exotických zvířat nebo VIP 
prohlídka ZOO. Kvůli koronaviru byly možnosti využití sice nadále 
částečně omezené, ale většinu měsíců v roce mohli návštěvníci 
strávit noc přímo v areálu zahrady, nakrmit si zvířata, nechat se 
po zoo provést jedním z našich zkušených ošetřovatelů, nebo si 
na vlastní kůži vyzkoušet, jaké to je být ošetřovatelem v zoo. 
Zážitkové programy jsou dlouhodobě jednou z nejoblíbenějších 
atrakcí naší zoo.

V rámci programu na záchranu zubra evropského jsme začátkem 
roku spustili nový web zaměřený speciálně na náš program 
reintrodukce zubrů ZaZubra.cz. Návštěvníci na něm snadněji 
a přehledněji zjistí detaily o našem programu návratu zubra 
evropského zpět do přírody a o možných formách podpory, díky 
které se nám vloni povedlo umístit naši dlouholetou svěřenkyni 
zubřici Karlu do přírodní rezervace v Maďarsku, nebo převézt 
zubřice Taru a Norisu do přírodní rezervace v českých Milovicích. 
Velký podíl na tom, že jsme měli možnost zubry do přírody vrátit, 

Péče o zvířata v rámci zážitkového 
programu Ošetřovatelem na 1 den 
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hrála i velká podpora z řad milovníků zvířat. I díky nim nyní 
zubřice Karla, Tara i Norisa spokojeně žijí mezi dalšími zubry 
v rozlehlých přírodních rezervacích.

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

Ukázky ze zážitkových programů zoo

FB příspěvek podporující nekupování živých kaprů měl na sociálních sítích 
obrovský dosah přes 2 200 akcí, z toho více než 1 400 sdílení

Nový web ZaZubra.cz na podporu programu reintrodukce zubra evropského



Akce pro veřejnost

Akce v ZOO Tábor

Počátek roku byl v naší zoo stále zásadně ovlivněn koronavirovou 
pandemií. Brány zoologické zahrady byly pro veřejnost otevřeny 
až 12. dubna 2021, avšak ani po tomto datu se situace nevrátila 
okamžitě do normálu. První akce pro veřejnost se konala až 
26. června 2021. Začali jsme však ve velkém stylu a rovnou 
oslavili 6. narozeniny naší zoo.

Pokračovali jsme tradiční akcí Za vysvědčení do zoo a oslavili 
Mezinárodní den lvů. Poprvé jsme také zorganizovali sérii akcí 
tematicky zaměřených na zvířata z jednotlivých kontinentů. 
Návštěvníci se tak dozvěděli spoustu zajímavých informací 
v rámci dne afrických, amerických, asijských a evropských 
zvířat.

Spoustu dalších akcí doplnila také velmi oblíbená halloweenská 
večerní prohlídka a tradiční setkání sponzorů a adoptivních 
rodičů. To vše pak uzavřel první prosincový víkend, kdy nás v zoo 
navštívil Mikuláš s čertem a andělem.

Největší úspěch však jako každý rok měly zážitkové program Staň 
se ošetřovatelem na den, Nocování v zoo a Krmení exotických 
zvířat. Našich zážitkových programů se každoročně účastní 
stovky návštěvníků.

■ Bc. Josef Kalvas, Mgr. Václav Kučera
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Návštěvníci  
u výběhu zubrů evropských

Oblíbená večerní prohlídka

10

Návštěvníci při komentovaném krmení arů zelenokřídlýchNaši ošetřovatelé při akci Mikuláš v ZOO Tábor
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Také vzdělávací činnost naší zahrady byla v roce 2021 
poznamenána koronavirovou krizí. Vzhledem k tomu, 
že studenti a žáci základních škol nemohli být dlouhou 
dobu ve školách přítomni a byli odkázáni na distanční 
formu výuky, omezil se v období duben - červen počet 
návštěv v rámci tradičních vzdělávacích akcí pro děti 
z mnoha desítek škol. Pro děti pravidelně připravujeme 
komentované prohlídky zahrady a vzdělávací programy či 
odbornou středoškolskou praxi.

Na podzim jsme uspořádali již tradiční přednášku pro 
seniory. Tentokrát v Domově pro seniory Chýnov, kde naše 
vedoucí ošetřovatelka Ing. Eva Krejčová přednesla spoustu 
zajímavých informací o chodu naší zoologické zahrady. 
Zdejší obyvatelé se tak dozvěděli několik zajímavostí 
o vzácných zvířatech, které v zoo chováme, o naší historii 
i o programech, kterým se věnujeme. Nejvíce však všechny 
potěšili speciální hosté na závěr této přednášky, kterým 
byla naše roztomilá morčata.

Již čtvrtým rokem jsme spolupracovali na vzdělávacím 
projektu Kola pro Afriku, jehož posláním je zlepšení 
dosažitelnosti vzdělání pro studenty v Gambii. ZOO Tábor 
se, jakožto jedinému sběrnému místu pro tento projekt 
v jižních Čechách, povedlo shromáždit více než 200 kol.

Pevně doufáme, že rok 2022 umožní plné využití 
vzdělávacích programů, které zoologická zahrada 
v Táboře široké veřejnosti nabízí.

■  Bc. Josef Kalvas, Mgr. Václav Kučera

Přednáška Ing. Evy Krejčové 
 v domově pro seniory Chýnov

Darovaná kola v rámci vzdělávacího 
projektu Kola pro Afriku

Vzdělávací činnost

Komentované krmení papoušků



Rozvoj ZOO Tábor
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Ztrata 
prirozeneho prostredi

Papousci
v ohrozeni

...více než 100 druhů, tedy skoro třetina ze všech druhů papoušků, patří mezi druhy 
ohrožené? Sedmnáct druhů papoušků bylo již dokonce ve volné přírodě vyhubeno.

Papoušci se vyskytují v tropických pralesech a savanách.

Kakadu molucký 
Je to druh vyskytují se endemic-
ky pouze na území Moluckých 
ostrovů v Indonésii. Počet 
těchto vzácných papoušků ve 
volné přírodě stále klesá. Druh je 
považován za zranitelný s klesající 
tendencí. ZOO Tábor je jednou ze 
dvou zoologických zahrad v ČR, 
která kakadua moluckého chová.

Jednou z hlavních příčin ohrožení papoušků ve volné přírodě je 
ztráta přirozeného prostředí, ve kterém papoušci žijí (tzv. habita-
tu). Do roku 2021 bylo díky intenzivní těžbě dřeva a vzniku plan-
táží za účelem monokulturního pěstování plodin zničeno 
80 % všech pralesů na Zemi. 

Vite, ze...

Nelegalni obchod
s divokymi zviraty

konkuruje i prodeji drog

Pytláci ve volné přírodě odchytávají 
dospělé jedince, kteří jsou poté převá-
ženi v otřesných podmínkách a prodá-
váni za obrovské částky. Jejich fyzické 
i psychické zdraví je v drtivé většině 
případů převozem a drsným zacháze-
ním trvale poškozeno. Část papoušků 
na následky nevhodného zacházení 
a týrání hyne. Druhou hrozbou  pro 
volně žijící papoušky je vykrádání 
hnízd, která pytláci ve většině případů 
také zničí. Upytlačená mláďata jsou 
pak prodávána jako vlastní odchov, 
tedy jako řádně registrovaní jedinci.

Nelegální obchod s divokými zvířaty je na trhu s nele-
gálním zbožím druhým největším. Papoušci jsou oblí-
beným domácím mazlíčkem po celém světě a ohrožené 
druhy doplácí na touhu lidí vlastnit vzácná zvířata. 

Ara zelenokřídlý
Podle nejnovějších informací 

jejich početnost klesá na 
úroveň hranice zranitelného 

druhu. Díky atraktivnímu 
vzhledu jsou jedním z nejčastěji 

se objevujících druhů papoušků 
na černém trhu. 

ZOO Tábor má jednu z největ-
ších chovaných skupin 
arů zelenokřídlých 
v ČR.

Orozene druhy papousku
v ZOO Tabor

Papoušky vyskytující se v tropických savanách ohrožují rozsáhlé 
devastující požáry. Některé druhy papoušků se vyskytují pouze 
na ostrovech. Jedná se o takzvané endemické druhy, které se ne-
vyskytují nikde jinde na Zemi. Ekosystémy ostrovů mohou nega-
tivně ovlivnit jednak přírodní živly, jako například požáry nebo 
hurikány, ale také změny způsobené člověkem.

studenti Jihočeské  univerzity - účastníci 
kurzu Management zoologických zahrad

V roce 2021 jsme obdrželi dotaci od Ministerstva životního 
prostředí ČR na rozvoj zoo v oblasti vzdělávání. Díky ní jsme 
realizovali další dvě vzdělávací tabule – jednu o papoušcích 
v ohrožení a druhou týkající se přehledu a spotřeby krmiva 
v naší zoo.

Vybudovali jsme nové prostorné voliéry pro naše ohrožené sovy 
– výra velkého, puštíka bradatého, puštíka obecného, kalouse 
ušatého a sovici sněžní.

Staré oplocení výběhu göttingenských a vietnamských prasat 
jsme nahradili zcela novým, rozšířili jsme výběh exotických 
ovcí. Opravili jsme také přístřešek pro jaka.

Jelenům a daňkům jsme v jejich výběhu postavili další dřevěný 
přístřešek, který jim poskytne ochranu před sluncem i deštěm.

 
■  RNDr. Evžen Korec, CSc.
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Vzdělávací tabule o spotřebě 
potravy v ZOO Tábor a o ohrožení 
papoušků

Nové voliéry těsne po výstavbě, před osídlením našimi opeřenci
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Sponzoři a adoptivní rodiče

Také v roce 2021 jsme pokračovali v našem programu adopce a sponzorství. Za každou pomoc 
všem naši přispěvatelům nabízíme širokou škálu zajímavých benefitů. Od vstupenek, přes 
knihy až po poukazy na zážitkové programy. Za celý rok nás podpořilo celkem 130 adoptivních 
rodičů a 267 sponzorů. Všem moc děkujeme!

■  Mgr. Václav Kučera
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Abbrentovy (Sabinka, 
Kačenka a Terezka)
Babiánek Petr

Benáková Kristýnka

Beneš Luděk, JUDr.

Benešová Ilona

Betáková Terezka

Bitterová Kristýna

Borovková Jana

Boudovi (Šimona a Čenda)

Brožová (Madlenka)

Bureš Petr

Cedivodovi (Anna a Jiří)

Cepákovi

Ciffra Jiří

Ciffrová Marie

Ctiborovi (Irena a Jaroslav)
Česká spořitelna,  
oblast Jihočesko
Česká spořitelna,  
pobočka Tábor
Demangeoni

Demjanovi (Marek a Jakub)

Divoký Jan
Drozenovi (Nelinka a 
Tomáš)
Dudovi (Fanda a Honzík)

ENVI-PUR s.r.o.

Fajtová Jaroslava

Fajtová Magdaléna

Forestina s.r.o.

Fousek Pavel

Grelová Adéla

Grygar Robert

Gymnázium Altis

Harvánková Pavla

Himlová Irena

Hodač Petr

Hrstková Marta

Hůla Petr

Humhalová Kamila

Chemišincovi

INTERSNACK a.s.

Jankovská Tereza

Janoušek Antonín

Janoušek Petr

Janoušková Lenka

Jelínková Veronika

Jeníčkova rodina

Kašpar Honzík

Komůrka Jan

Konečná Adriana

Kordeková Lucie
Kordekovi  
(Josef, Marcela a David)
Kos Václav

Kotra Tomáš

Koudelka Tomáš

Králíkovi

Křenková Eliška

KT Solutions s.r.o.

Kubišovi (Eva a Kamil)

Kukačka Luděk

Kunšta Cyril

Laudovi (Vladimír a Petr)

Lišková Michaela

Luňáček Vítek

Luňáčková Ivanka
Maděrovi (Petr, Petra 
Václav a Radek)
Mádr Pavel ("Buřťa")

Makovičková Daniela

Marelová Alžběta

Marelová Anna

Maryška Jakub
Masojídkovi  
(Jaroslav a Marie)
Maškovi (Mája, Pavla, 
Kačka a Martin)
Matouškovi  
(Jaruška a Václav)
Mayerová Milada

Merhoutová Jaroslava

Michajláková Gabriela

Molenová Iva

Moravcová Dominika

Motyčáková Nikola

Nakladatelství ZANIR

Němeček Jakub

Nováčková Petra

Nováková Eliška

Nováková Monika

Nozar Aleš, Ing.
Nygrýnovi  
Pavel, Adélka, Kryštof
Olšanští
Ošmerovi  
(Čeněk a Martina)
PALUTOMA z Tábora

Pejša Jiří

Peroutková Iva

Pessrovi

Peškovi

Pešlová Lucie
Petrovi (Stelinka,  
Bertík a Justýnka)
Pich Eleonora

Píchová Renata

Pilný Vladimír

Pírka František

Pírka Vojtěch

Pivcová Zuzana

Poddaná Anežka

Pokorná Eva

Pokorných rodina

Poskočilová Květa

Procházková Ivana
Procházkovi  
(Vladimír a Hana)
Rokosová Silvie, Mgr.

Rymplová Jana

Salivarová Petra

Sekyra Aleš

Skuhrovec Martin

Slačíková Adéla

Slivová Lucie

Stratilová Karolína

Studená Kateřina

Syková Julie

Syková Kristina

Szintyavan Gabor

Šimánková Elenka

Šimánková Kamila

Šimánková Terezka

Šímová Eva

Topinková Klára

Tylšarovi z Lískovce

Urbanovská Eva

Urblíková Klaudie

Váchová Nela

Vokatý Lukáš

Žaneta

Žižková Iveta

 Přehled adoptivních rodičů



Sponzoři a adoptivní rodiče

Adámková Jarka

Alexandr Petr

Balášová Soňa

Baloghova Jana

Bártová Irena

Bartůšková Justýna

Bazalová Silvie

Benda Václav

Bendová Marie

Bergman Matyáš

Bergmanová Barbora

Beznosková Lucie

Binovcová Andrea

Bláha Aleš

Blahetová Petra

Blažkovi (Vanda a Míša)

Bočev Radovan

Bolvariová Adéla

Bromovi

Brožek Vojtěch

Bulva Adam

Bulva Martin

Buňková Roma

Burda Lukáš

Burdová Zuzana

Čechová Karolína

Čechová Veronika

Červenka Vladimír

Daňhelová Helena

Davidová Andrea

Dlouhá Hana

Dlouhý Milan

Dobiášová Markéta

Doláková Veronika

Donátová Iva

Doskočilová Markéta

Drábková Monika

Dřevojan

Dřevojan Pavel

Dugovičová Ladislava

Dupalová Monika

Dušková Blanka

Dvořák Václav

Dvořáková Aneta

Dvořáková Zuzana

Eliášová Aneta

Englártová Renata

FBC Došwich Milevsko

Ferchichi Lucie

Formánková Kateřina

Francová Martina

Fraňková Jana

Frodlová Marie

Glazerová Marie

Grimmerová Monika

Habrmanová Blanka

Hager Electro

Hájková Jarmila

Hájkovi

Hampeisová Alena

Hanusovi

Hanzlová Markéta

Harbáčková Maruška

Havlová Vanda

Havrlant Radim

Henclová Lada

Herrmannová Barbora

Himlová Irena

Hňupová Martina

Hodek Vladimír

Hodková Michaela

Hodková Pavla

Holčapková Zuzana

Holejšovská Šárka

Holub Petr

Holubová Alena

Holubová Lucie

Honická Monika

Horáková Anna

Hošek David

Hošková Amálka

Hošková Pavla

Houdková Lenka

Houdková Valerie

Hrdličková Květa

Hrdličková Lenka

Hrnčířová Zuzana

Hromádko Milan

Hromádkovi (Markéta a 
Pavel)

Humpálová Marie

Hurtig Jiljí

Hynková Barbora

Chaloupková Kateřina

Churáňová Nina

Chvalová Jitka

Idjartova Iveta

Jakuba Michal

Jakubalová Simona

Janečková Monika

Jarolímová Anna

Jeniš Martin

Ježek Miloslav

Junek Alexandr

Junkovi (Péťa a Honzík)

Kacovsky (Matyas a Filip)

Kaczorová Lenka

Kadeřábková Milada

Kadič Jakub

Kalač Jan

Kantnerova Ivana

Karbanová Adéla

Karbulová Hana

Kiliánová Blanka

Klůfová Dana, MUDr.

Kocourková Anna

Koláčný Jan

Kolarová Kateřina

Kolářová Magdalena

Kolomazník Jan

Komárkovi

Kopecká Soňa

Korenska Sona

Krákorová Petra

Krátká Jarka

 Přehled sponzorů
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Krátká Zdeňka

Krčmáriková Denisa

Krejčová Zuzana

Krejcha Vít

Kreutzerová Sára

Krouská Dreslerová Eva

Krouský Michal

Krušinská Komínová Adéla

Krušinský Jan

Kružík Michal

Křepela Tomáš

Křivková Eva

Křivková Michaela

Křivkovi (Eva a Lumír)

Kubalová Dana

Kubatková Kateřina

Kubátová Veronika

Kubíčková Irena

Kuncová Vendula

Kuníková Vanda

Lálová Lenká

Lavičková Romana

Levová Kateřina

Lindnerová Marcela

Ludwigova Kristyna

Macková Ivana

Mádr Karel

Malečková Jitka

Malová Erika

Marek Marek

Mařecová Monika

Maříková Radka

Matějka Miroslav

Melegova Pavla

Mikšová Monika

Moravcová Eva

Mouchová Natálie

Mráková Lenka

Mráková Zuzana

Mynarikova Tereza

Nečas Václav

Nejtek Lukáš

Nepasická Tereza

Neužilová Tereza

Norková Marcela

Nováková Jitka

Nováková Lenka

Novotná Michaela

Paclík Matěj

Pastorok Pavel

Pavlíček Ondřej

Pechr Miroslav

Peisar Tadeáš

Peřinová Dagmar

Petr Valenta

Petráková Anna

Pivcová Zuzana

Plicková Světlana

Pocová Lenka

Polanová Jitka

Polata Tomáš

Pourová Petra

Premutovi  
(Vojta a Kristýnka)

Prokop Štefan

Protivová Eliška

Prouzová Hana

Ptáčková Květa

Ptáková Petra

Reitermannová Romana

Riedlová Anna

Rochovanská Danuše

Rozsívalová Zdenka

Růžičková Dana

Růžičková Ivana

Řezáč Karel

Sagapova Nikola

Satouri Nina

Sedláčková Barbora

Seidel Lukáš

Skoková Lucie

Slabá Jana

Sladká Kateřina

Sládková Eva

Slaninková Marta

Sokolová Petra

Sommerová Jana

Starostová Kateřina

Steinbachová Eliška

Stindl Petr

Stránský Matouš

Střelcová Dagmar

Svačinková Martina

Svoboda Josef

Šafaříková Lenka

Šerpánová Gabriela

Šikýřová Petra

Šilpochová Petra

Šimeček Petr

Šimek Miloš

Širhalová Petra

Šmejkalová Žaneta

Špatná Markéta

Šrytrová Eliška

Štroufová Monika

Švec Onřej

Ticháčková Magdalena

Tischerová Jindřiška

Tomasyová Simona

Topinková Klára

Trachtova Vendula

Tupá Krtistýna

Vacek Jan

Vacková Martina

Václavík Vladimír

Václavíková Šárka

Valisková Petra

Vančatová Naděžda

Vančurová Andrea

Vaníčková Marie

Vaňková Michaela

Vávrová Ludmila

Vazačová Hana

Vébr Marek

Velas Jiří

 Přehled sponzorů
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Malpa hnědá v ZOO Tábor Lvice Luena v ZOO Tábor

Velíšek Josef

Velíškovi

Venclíková Štěpánka

Vítková Hana

Vladyková Kateřina

Vlasák Marin

Vojáčková Martina

Vomela Milan

Vondrouš Petr

Voříšková Vlasta

Vostová Blanka

Vraná Monika

Vrňatová Soňa

Vyskočil Tomáš

Vysušilová Dagmar

Whitley Margareta

Záhorová Zuzana

Zemanová Soňa

Ženíšková Iveta

 Přehled sponzorů

Ara ararauna v ZOO Tábor
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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 2021
6 100 kg

1 300 kg

2 800 kg

3 100 kg

91 tun

210 balíků

200 balíků
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Kalous ušatý v ZOO Tábor



Venkovní voliéry 726 570 Kč
Oplocení výběhu prasat 185 102 Kč
Příkrmiště pro zubry 29 000 Kč
Oplocení mezi výběhy lam a ovcí 26 759 Kč
Oprava přístřešku pro jaka 26 570 Kč
Bazén pro emu 3 481 Kč

Celkem se do výběrových řízení přihlásilo 216 zájemců
Celkem bylo na základě výběrového řízení přijato 24 pracovníků

Významné investice a opravy v roce 2021

Uchazeči o zaměstnání v ZOO Tábor v roce 2021

O jaké pozice byl největší zájem?

o pozici ošetřovatele o pozici údržbáře

143 73 
zájemců zájemců

ZOO Tábor v číslech
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Nosál červený v ZOO Tábor



Výhled do roku 2022

Výpadek příjmů způsobený nuceným uzavřením ve dvou předchozích letech způsobil, že některé 
plánované investice odložíme až na další roky. Tou nejzásadnější je výstavba ptačího domu. Máme 
velkou kolekci vzácných velkých papoušků, například jednu z největších skupin arů zelenokřídlých 
z českých zoologických zahrad. Chováme také velmi ohroženého kakadu moluckého, jehož chov 
v rámci Evropského záchovného programu (EEP) koordinujeme s ostatními evropskými zoologickými 
zahradami. V současnosti můžeme mít tyto papoušky v zoo jen během teplých letních měsíců, 
po zbytek roku jsou mimo zoo v zimovišti. Ptačí dům, který vybudujeme, umožní chovat papoušky 
v táborském areálu po celý rok. Ptáci v něm budou mít velké venkovní voliéry i prostorné vnitřní 
zázemí. Výstavbu ptačího domu plánujeme na rok 2023.

V roce 2022 plánujeme vybudovat zcela nový výběh pro surikaty, který bude mnohem prostornější 
a vznikne na jiném místě v areálu zoo. V tomto roce plánujeme rozšíření výběhu a vybudování 
nové ubikace našich dvou lvů pustinných.

Pravděpodobně až v roce 2023 vybudujeme zcela nový a komfortní výběh pro chladnomilné 
šelmy, jako je například tygr ussurijský. ZOO Tábor bude fungovat jako záchranné centrum pro 
chladnomilné šelmy pro celé Česko. To znamená, že pokud úřady zabaví nějaké takové zvíře, tak 
najde dočasné útočiště u nás.

Novinky připravujeme i mezi našimi zvířecími obyvateli. Pro letošní rok jsme v rámci spolupráce 
s evropskými zoologickými zahradami domluvili hned několik výměn zvířat. U nás odchovaná 
samice puštíka bradatého nalezne nový domov v polské Zoo Lubin, výměnou za ní dostaneme pár 
kachniček mandarínských, které jsou nejkrásněji zbarveným druhem kachny. 

Z našich vlastních odchovů jsou pro nás nejvýznamnější odchovy zubrů evropských, protože jde 
o náš klíčový reintrodukční, tedy záchovný program. Chceme pokračovat i v odchovu vzácných sov. 
Už dříve se nám povedlo odchovat sovici sněžní a puštíka bradatého.

Doufáme, že se s vámi, našimi fanoušky a příznivci, budeme letos setkávat co nejvíce. Ať už přímo 
u nás v zoologické zahradě nebo na našich sociálních sítích.

RNDr. Evžen Korec, CSc.
ředitel Zoologické zahrady Tábor
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