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1. Úvodní slovo ředitele 
zahrady ZOO Tábor
Vážení přátelé ZOO Tábor, 

právě  začínáte  číst  první  výroční  zprávu  Zoologické 
zahrady  Tábor,  jejíž  brány  se  návštěvníkům  otevřely         
30. června 2015. Než se však pustíme do konkrétních čísel, 
úspěchů  či  novinek,  pojďme  se  vrátit  ještě  o  několik 
měsíců zpět. Často slýchám dotazy, proč jsem se největší 
zahradu  v  jižních  Čechách  rozhodl  koupit.  Rád  vše 
vysvětlím. 

Do tehdy zpustošené zoo jsem původně přijel kvůli koupi 
zvířat. Z médií jsem věděl, že táborská zoo je těsně před 
krachem a její zvířata jsou k prodeji. Šlo mi především o 
dvě  ary  zelenokřídlé,  které  jsem chtěl  do  svého  chovu. 
Když jsem však viděl tu spoušť v celé zahradě, měl jsem ze 
všeho  zvláštní  pocit.  Už  jsem  nemyslel  jen  na  koupi 
papoušků, ale na záchranu celé zahrady. Pochopil jsem, že 
ji nemohu nechat zničit. Zvířatům, pro něž by se nenašel 
žádný kupec, by mohla hrozit fyzická likvidace. 

V prvních  týdnech po  převzetí  zahrady  jsem já  i  moji 
nejbližší  spolupracovníci  pracovali  čtrnáct  až  šestnáct 
hodin  denně .  Museli  jsme  např íklad  vypracovat 
systematický  plán  krmení  obsahující  krmné  dávky  pro 
každé zvíře. Situace zoo byla tak špatná, že zvířata nebyla 
systematicky  krmena  a  dostávala,  co  kdo  přinesl. 
V odborných publikacích jsem proto nastudoval krmné 
dávky, radil jsem se v jiných českých zoo a nyní všechna 
zvířata dostávají  výživu tak jako v předních evropských 
zoologických zahradách. Souběžně probíhala modernizace 
a rozšiřování ubikací, přístřešků  a výběhů  pro jednotlivá 
zvířata. Vytvořili jsme novou grafickou podobu zahrady od 
jednotlivých  informačních  cedulí,  až  po  nové  webové 
stránky. 

A jaké je naše hlavní poslání? ZOO Tábor se specializuje 
na chov a rozmnožování ohrožených druhů zvířat. Netýká 
se  to  jen  zvířat  žijících  na  druhém konci  planety,  jako 
například  tygrů  ussurijských  či  vzácných  papoušků,  ale 
také  fauny  mizící  z české  přírody.  Jedním z takových 
druhů, které se ve volném prostředí už nevyskytují, je zubr 
evropský.  Ten  přitom  dlouhá  staletí  býval  přirozeným 
vládcem  českých  lesů.  Program  reintrodukce  zubra 
evropského do české přírody bude vlajkovým projektem 
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RNDr. Evžen Korec, CSc.,  
ředitel Zoologické zahrady Tábor 
se štěnětem vlka arktického. 
Foto: Jiří Mikoláš 
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naší  zoologické  zahrady.  Byl  pro  nás  tedy  půl  rok  2015 
úspěšný?  Po znovuotevření  naši  zoologickou zahradu za 
šest měsíců navštívilo skoro 50 tisíc lidí, zmodernizovali a 
rozšířili jsme ubikace a výběhy pro zvířata a máme řadu 
nových  přírůstků  včetně  zvířat  zapsaných  na  seznamu 
CITES,  například  mláďata  vlka  arktického.  Dovolím si 
tedy tvrdit, že i když nás čeká mnoho práce, vykročili jsme 
dobrým  směrem.  Závěrem  mi  dovolte  poděkovat  těm, 
kterým není  život  zvířat  lhostejný  –  tedy sponzorům či 
adoptivním rodičům zvířat v naší zahradě. 

Těšíme se na Vaši návštěvu

RNDr. Evžen Korec, CSc., 
Ředitel Zoologické zahrady Tábor

Evžen Korec (59) 
Vystudoval molekulární  biologii  a  genetiku  na 
Přírodovědecké  fakultě  Univerzity  Karlovy  v  Praze.             
V letech  1983–1986  působil  jako  vědecký  aspirant  v 
Československé  akademii  věd,  kde  získal  vědeckou 
hodnost CSc. v oboru onkologie. Od roku 1986 pracoval  
jako vědecký  pracovník na univerzitách v zahraničí  –  v 
Německu  (Göttingen),  ve  Velké  Británii  (Londýn)  a  ve 
Francii (Paříž).  Je spoluautorem jedenácti patentů  a více 
než dvaceti publikací uveřejněných v předních světových 
časopisech. 
Je  znám jako  velký  milovník  zvířat.  Sám mnoho  zvířat 
chová, od vzácných kaprů koi, přes papoušky až po koně.  
Ve  své  chovatelské  stanici  Korec  Corso  chová  psy 
plemene Cane Corso. Fena Koleta Atison byla v roce 2015 
výstavně nejúspěšnější českou fenou plemene Cane Corso, 
když vyhrála pět mezinárodních výstav.
Evžen  Korec  je  generálním  ředitelem  a  předsedou 
představenstva  společnosti  EKOSPOL,  která  je 
dlouhodobě  lídrem bytové  výstavby  v České  republice. 
EKOSPOL za  24  let  své  existence  úspěšně  dokončil  51 
velkých  developerských  projektů  pro  více  než  9000 
zákazníků.  Společnost  EKOSPOL podporuje  občanské 
sdružení  Společnost  pro  zvířata  či  obecně  prospěšnou 
společnost Česká krajina.
Evžen Korec je autorem unikátních knih „Co je v domě, 
není  pro  mě“,  „Koupě  bytu  pod  lupou“  a  „Pozemky 
ukrývají  poklady“,  v nichž  mapuje  své  více  než  čtvrt 
století  dlouhé  zkušenosti  z odvětví  rezidenčního 
developmentu. 
Evžen Korec je ženatý a má jednoho syna.
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RNDr. Evžen Korec, CSc., 
ředitel ZOO Tábor
e-mail: director@zootabor.eu
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2. Základní údaje o ZOO Tábor
Zoologická zahrada Tábor a. s.  

Sídlo:  
Zoologická zahrada Tábor, a.s. 
Dukelských hrdinů 19 
Praha 7, PSČ 170 00
tel.: +420 233 372 021  
e-mail: zoo@zootabor.eu 
IČ: 04074025
DIČ: CZ04074025

Adresa ZOO Tábor: 
Zoologická zahrada Tábor, a.s.
Větrovy 10, Tábor 390 02

Kontakt do ZOO Tábor: 
Sekretariát zoologické zahrady
e-mail: sekretariat@zootabor.eu tel.: + 420 233 372 021
www.zootabor.eu
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Kdo se stará o ZOO Tábor:
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RNDr. Ondřej Kott, Ph.D., 
hlavní zoolog
e-mail: zoolog@zootabor.eu 
tel.: +420 778 468 386

Bc. Jan Maurer, 
vedoucí ošetřovatel
tel.: +420 778 468 385

Ing. Ivana Nováková,
zástupce ved. ošetřovatele
tel.: +420 601 569 665

Ing. Ondřej Chalupa, 
ved. odd. výběrových řízení
e-mail: nakup@zootabor.eu

Mgr. Josef König, 
ved. oddělení marketingu
e-mail: marketing@zootabor.eu

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

Zoologické oddělení v ZOO Tábor:
zleva horní řada: RNDr. Ondřej Kott, Ph.D., , Bc. Jan Mauer, 
Ing. Tomáš Weber, Mgr. Martin Hůlka, Tereza Jirotová
zleva dolní řada: Adéla Dvořáková, Ing. Ivana Nováková, 
Bc. Michaela Havlová, Ing. Zuzana Gabrielová, Ing. David Blažek

Ing. Petr Valeš,
ved. odd. výstavby a projekce
e-mail: vystavba@zootabor.eu
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mailto:zoolog@zootabor.eu
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3. Zvířata v ZOO Tábor
 
Chovatelská činnost 
Rok  2015  byl  pro  nově  vzniklý  zoologický  úsek  rokem 
zásadních změn. V rámci stabilizačních opatření došlo k mnoha 
důležitým  krokům  pro  obnovení  chovatelského  provozu. 
Sestavili jsme plán managementu chovů zvířat. Některé druhy 
musely být rozděleny či vykastrovány, zejména pak hospodářská 
zvířata a divoká prasata. Druhy, které neměly po předchozím 
vedení  v  zahradě  optimální  podmínky,  jsme  darovali  či 
deponovali  do  jiných  zoologických  zahrad.  Zahradu  proto 
dočasně opustili ibisi posvátní a rudí,  kteří byli deponováni do 
ZOO Jihlava  či  tamaríni  žlutorucí,  kteří  byli  deponováni  na 
farmu  Babice,  kde  se  i  úspěšně  rozmnožili.  Do  zoologické 
zahrady  se  tito  tropičtí  primáti  opět  vrátí  až  po  vybudování 
vhodných  podmínek.  Hroznýše  královské  a  užovku 
tenkoocasou jsme darovali do plzeňské zoologické zahrady. 

Na podzim jsme se v rámci managementových opatření 
rozhodli,  že  táborskou  zahradu  opustí  i  skupina 
arktických  vlků,  která  se  v  Táboře  na  jaře  roku  2015 
rozmnožila. Vlci byli nevhodně chováni společně se šesti 
medvědy  hnědými.  Ve l ikost  výběhu  naprosto 
neodpovídala  standardům  chovu  takovéhoto  množství 
velkých šelem. Z těchto důvodů  jsme ukončili  deponaci 
vlků  ze  ZOO Brno a  zvířata  jsme následně  umístili  do 
chovů  ve  švýcarské  a  slovinské  zoologické  zahradě.  Z 
důvodů  současných  nadstavů  v lků  v  evropských 
zoologických zahradách jsme se rozhodli arktické vlky v 
dalších sezónách nemnožit a ponechat si pouze expoziční 
skupinu sourozenců - bratrů.

Spolupráce s orgány státní správy 
Spolupracujeme  s  orgány  státní  správy  -  Krajská 
veterinární správa Státní veterinární správy pro Jihočeský 
kraj (MVDr. Ladislav Hanousek), Ministerstvo životního 
prostředí  (RNDr.  Magdalena  Boučková,  Mgr.  Veronika 
Vilímková).

Veterinární činnost 
V roce  2015  zajišťovali  v  táborské  zoologické  zahradě 
veterinární péči dva stálí veterinární lékaři, MVDr. Martin 
Pán  a  MVDr.  Kateřina  Wágnerová.  ZOO  Tábor 
spolupracuje pravidelně s externím veterinárním lékařem 
v oblasti aviární medicíny, MVDr. Helenou Vaidlovou, k 
výjimečnému  oftalmologickému  zákroku  byl  přizván 
veterinární  oftalmolog  specialista  MVDr.  Jiří  Beránek, 
Ph.D.  Dů lež itá  byla  spolupráce  s SVÚ  Praha  a 
Klinickými laboratořemi  Tábor.
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Na farmě (kontaktní ZOO) jsme  
v roce 2015 chovali tři druhy koz 
- domácí, kamerunskou  
a kašmírskou.  
Foto: Jiří Mikoláš 
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Veterinární činnost v ZOO se řídí zákonem o veterinární 
péči  a platnými prováděcími vyhláškami pro zoologické 
zahrady.  Terapie  a  zákroky  jsou  vždy  konzultovány             
s kolegy z jiných zoologických zahrad.

Velký  důraz  v  ZOO  Tábor  klademe  na  prevenci.  Tu 
provádíme pravidelně koprologickým vyšetřením u všech 
chovaných druhů  zvířat,  na  základě  kterých nasazujeme 
léčebné preparáty. Úspěšnost léčby následně kontrolujeme 
opakovaným  vyšetřením.  Z  výsledků  jsme  mohli 
vypozorovat rychlost infestace parazity, na jejímž základě 
byl upraven antiparazitární program. Především u velkých 
kočkovitých šelem se objevuje častá nákaza Toxocara spp. 
Parazitologická  vyšetření  byla  prováděna  jak  v  naší 
laboratoři, tak na pracovišti SVÚ Praha.

Další  součástí  preventivního  programu  je  pravidelná 
vakcinace.  Provádíme  ji  především  u  šelem,  kde  je 
vakcinována  vzteklina,  hepatitida,  psinka,  parvoviróza, 
parainfluenza  a  další  infekční  agens.  Dále  u  koňovitých 
(influenza, tetanus) a u přežvýkavců (Clostridia).

V roce  2015  jsme  provedli  16  biochemických  a 
hematologických  analýz  krve  z   preventivních  i 
diagnostických důvodů. Vyšetření byla provedena v naší 
laboratoři  a  v  Klinických laboratořích Tábor.  Dále jsme 
provedli  osm imobilizací  a  anestezií  z důvodu  terapie, 
chirurgického  zákroku  nebo  přesunu  zvířete.  Důležitou 
součástí  veterinární  péče  byl  v  uplynulém  roce  i 
management  chovů.  Zejména  na  farmě  bylo  nutné 
zamezit  dalšímu  množení  domácích  zvířat.  Toho  jsme 
docílili oddělením i kastrací plodných samců. 

Amputace ocasu 
Z důvodu  sebepoškozování  jsme  museli  amputovat 
polovinu ocasu samci tamarína žlutorukého. Po zákroku 
již  jedinec  v  sebepoškozování  nepokračoval  a  rána  se 
dobře zhojila.

Diagnóza kulhání 
Při  diagnostice kulhání  u štěněte (feny)  vlka arktického  
byla  zjištěna  nízká  osifikace  kostí  a  částečná  fraktura 
femuru. Problém byl vyřešen pouze úpravou krmné dávky 
a monitoringem.

Poškození kloubů 
Dlouhodobý  problém  s pohybovým  aparátem  u 
dvacet i l e tého  samce  medvěda  bar iba l a  j sme 
diagnostikovali  jako  artrotické  poškození  kloubů,  které 
bylo  řešeno  podáváním  preparátů  snižujících  zánět  a 
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Vedoucí ošetřovatel Jan Maurer  
ve výběhu s mláďaty vlka 
arktického.   
Foto: Jiří Mikoláš 
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bolest  a  kloubní  výživou.  Na  tuto  terapii  zvíře  dobře 
zareagovalo a v současnosti je jeho stav stabilizovaný.

Anafylaktický šok 
Akutní případ anafylaktického šoku jsme řešili  u nosála 
červeného, zřejmě po bodnutí vosou. Zvýšený výskyt vos 
v letních měsících ohrožoval i  jiné druhy, podezření na 
reakci  jsme  měli  i  u  samce  baribala  a  samce  tygra 
ussurijského.  V těchto  případech  však  k  akutnímu 
ohrožení zdraví nedošlo.

Pneumonie 
Velkým problémem byla  závažná  pneumonie  u  jalovice 
plemene Jersey, podezření na traumatickou perikarditidu 
se  nepotvrdilo.  Bohužel  závažné  poškození  dýchacího 
aparátu znamená pro zvíře chronické problémy. 

Útok psa 
V době říje jsme řešili několik poranění zvířat ve výběhu 
jelena evropského a daňka  evropského. Zřejmě po útoku 
psovité  šelmy došlo  k  masivnímu poranění  samice  emu 
hnědého.  I  přes  špatnou  prognózu  se  podařilo  ránu 
vyhojit a zvíře zachránit.

Oftalmologický chirurgický zákrok 
Zajímavý  oftalmologický  případ  jsme  řešili  u  samce  lva 
pustinného. Po neúspěšné konvenční terapii byl zdravotní 
problém  vyřešen  imobilizací  a  lehkým  chirurgickým 
zákrokem  provedeným  př izvaným  oftalmologem 
specialistou - MVDr. Jiřím Beránkem. 

V roce 2015 bylo vedeno jedno zvíře v karanténě  (zubr 
evropský, dovezený ze zoologické zahrady v Hodoníně) a 
sedm zvířat v izolaci (zimování, zdravotní problémy).

Nevhodný chov zvířat 
Ze ZOO Bojnice jsme ukončili  deponaci dvou medvědů 
hnědých. Z původního předimenzovaného počtu velkých 
šelem (šest medvědů hnědých a čtyř vlků arktických) tak 
zůstali  ve výběhu čtyři  medvědi hnědí,  což  je  optimální 
počet  zvířat  na  plochu  výběhu.  Před  znovuotevřením 
ZOO  Tábor byl postaven nový výběh pro kapybaru. 
V rámci stabilizace provozu muselo před nástupem zimy 
dojít k mnoha úpravám expozic, aby zvířata zdárně přežila 
chladné  období  roku.  Ani  tyto  elementární  podmínky 
nebyly v minulosti zahrady zajištěny. Doplňovány tak byly 
topné  panely,  izolace  a  vyhřívané  napáječky.  Některá 
zvířata jsme museli zazimovat mimo zoologickou zahradu, 
například kapybaru a papoušky.
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Lev Simba prodělal lehký 
chirurgický zákrok nemocného 
levého oka.   
Foto: Jiří Mikoláš 
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Nevyhovující výživa 
Samostatnou  kapitolou  je  výživa  zvířat,  která  byla 
dlouhodobě  zcela  nevyhovující.  Zvířata  byla  krmena 
nevhodným  krmivem,  které  neodpovídalo  jej ich 
potřebám. Žádné ze zvířat v zahradě netrpělo podvýživou, 
naopak  však  obezitou,  způsobenou  dlouhodobě 
nevyváženou stravou. Řada zvířat byla krmena pečivem ve 
velkých krmných dávkách, nekvalitní zeleninou a ovocem. 
Sovy  byly  například  krmeny  hovězím  masem  a  nebyly 
podávány  žádné  minerální  doplňky.  Kompletní  změna 
krmných dávek a zajištění pravidelných dodávek krmiv byl 
jeden z největších úkolů, které jsme museli řešit okamžitě. 
Krmné dávky jsme konzultovali s mnohými zoologickými 
zahradami,  za  což  jim,  i  v  rámci  dalších  chovatelských 
konzultací, patří velký dík. 
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Puštík obecný.  Foto: Jiří Mikoláš 

V roce 2015 jsme zoologické zahradě přivítali mláďata nosála červeného.  Foto: Jiří Mikoláš 



Výroční zpráva Zoologické zahrady Tábor 2015

V roce 2015 bylo v táborské zahradě chováno 32 druhů 
(včetně plemen domácích zvířat) savců a 37 druhů ptáků. 
Novými chovanými druhy se stali krkavci velcí, kalousi 
ušatí a zubr evropský.
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Zvířata v ZOO Tábor a jejich počet k 31. 12. 2015

Savci

Zvíře Počet Zvíře Počet Zvíře Počet

lev	pus(nný 2 daněk	skvrnitý 17 prase	divoké 17

medvěd	baribal 3 jelen	evropský 16 prase	vietnamské 32

medvěd	hnědý 6 koza	domácí	-	kříženci 15 makak	jávský 7

mýval	severní 2 koza	domácí	-	kamerunská 2 malpa	hnědá 2

nosál	červený 7 koza	domácí	-	kašmírská 10 tamarín	žlutoruký 4

puma	americká 2 zubr	evropský 1 klokan	rudokrký 1

rys	ostrovid 1 lama	krotká 1 shetlandský	pony 4

surikata	vlnkovaná 6 ovce	domácí 3 kůň 2

vlk	ark(cký 9 ovce	ouessantská 4 kapybara 1

tygr	ussurijský 2 ovce	kamerunská 1 morče	domácí 32

tur	domácí 2 prase	göOngenské 2

Ptáci

amazoňan	žlutokrký 2 kachnička	karolínská	 2 sojka	obecná 3

ara	ararauna 1 kachnička	mandarínská 3 husa	sněžní 1

ara	marakána 1 kachna	domácí 2 husice	andská 2

ara	zelenokřídlý 2 emu	hnědý 1 husice	magellanská 2

ara(nga	červenolící 2 kur	domácí 11 husice	rezavá 1

ara(nga	hnědohrdlý 1 pušQk	bradatý	 1 čířka	srpoperá 1

ara(nga	jendaj 1 sovice	sněžní 1 kachna	smaragdová 2

ara(nga	sluneční/
zlatý 2 výr	velký	 2

kachnička	
amazonská 1

ara(nga	tmavohlavý 1 kalous	ušatý 2 kachnička	hřivnatá 1

ara(nga	zelený 1 pušQk	obecný 2 husice	rudohlavá 1

ara(nga	zlatočelý 2 ostralka	šQhlá	 1 berneška	rudokrká 1

papoušek	nádherný 1 husice	kuří 1 husice	šedohlavá 1

krkavec	velký 2
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4. Činnost marketingu a PR

Od loga po informační cedule zvířat 
Rok 2015  byl  pro  Zoologickou  zahradu  Tábor  startem 
také  po  grafické  stránce.  Jako  první  vzniklo  nové  logo, 
které podtrhuje poslání zahrady – a to chránit ohrožené 
druhy zvířat. V logu se tak jako hlavní motiv objevil tygr 
ussurijský,  který  patří k nejvíce ohroženým druhům naší 
planety a je jedním z nejatraktivnějších zvířat v zahradě.

Během měsíce vznikly nové informační cedule pro téměř 
sedmdesát  druhů  zvířat  po  celé  ZOO,  nová  značení  a 
plánky ZOO. Zájemci si mohou při návštěvě zoo pořídit 
suvenýry,  kterými  jsou  například  pohlednice,  magnetky, 
trika  všech  velikostí,  turistické  nálepky,  vizitky,  či 
turistické známky. 
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Nejen www.zootabor.eu
Nové  webové  stránky  nabízejí  návštěvníkům praktické 
informace  (otevírací  dobu,  vstupné,  kontakty,  jak  se  do 
zahrady dopravit, návštěvní řád), informují o pravidelných 
akcích a novinkách v ZOO Tábor, přinášejí přehled všech 
zvířat chovaných v zahradě se základními informacemi o 
druzích. Nechybí informace pro školy i jiné skupiny, které 
se chystají ZOO navštívit. V neposlední řadě slouží web 
jako podrobný návod pro zájemce o adoptivní rodičovství 
zvířat či sponzorství zahrady. 
Webové stránky ZOO Tábor  jsou přístupné na  webové 
adrese  www.zootabor.eu  a  jsou  úzce  propojeny  s 
facebookovým profilem, který  ke konci roku  2015 čítal 
přes 5400 fanoušků. 
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Homepage webových stránek Zoologické zahrady Tábor 

Facebookový profil  
Zoologické zahrady Tábor 

http://www.zootabor.eu
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ZOO Tábor v médiích 
V loňském roce  získala  Zoologická  zahrada  Tábor  dle 
monitoringu  Anopressu  celkem  209  citací.  Sledované 
období  začíná  21.  dubnem,  kdy  se  v  médiích  začaly 
objevovat první zmínky o záměru Evžena Korce ucházet 
se o zahradu v insolvenčním řízení.

Nejčastěji citovaná témata v médiích 

Táborskou ZOO koupil pražský developer Evžen Korec 
(celkem 27 citací)

Táborská ZOO znovuotevřela své brány pro veřejnost 
(celkem 24 citací)

Transport zubřice Karly z Hodonína do ZOO Tábor  
(18 citací)

První mláďata v ZOO Tábor, soutěž o jejich jména  
(12 citací)

Oslava narozenin lva Simby  
(11 citací)

Narození makaka  
(8 citací)
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Zpráva o novém přírůstku  
v ZOO Tábor 

Zpráva o znovuotevření Zoologické zahrady Tábor na webu idnes.cz. 
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5. Akce v ZOO v roce 2015
Od  znovuotevření  ZOO  Tábor  se  uskutečnilo  několik 
akcí. Stovky návštěvníků si nenechaly utéct oslavu pátých 
narozenin lva Simby, společně  jsme oslavili  Mezinárodní 
den zvířat, který zájemcům nabídl zajímavosti z biologie 
druhů  zvířat.  Se  strašidelnými dýněmi pro lvy,  malpy či 
nosály jsme oslavili Halloween v ZOO Tábor. 
Jednoznačně  nejúspěšnější  akcí  uplynulého roku se však 
stalo Slavnostní otevření ZOO Tábor, které se uskutečnilo 
30.  června.  Bohatý  program nabídl  kromě  tradičního  a 
oblíbeného  komentovaného  krmení  ukázku  práce 
veterináře v ZOO Tábor s možností vyzkoušení si střelby 
uspávacími  foukačkami  nebo  například  představení 
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Historicky první návštěvníci ZOO 
Tábor při slavnostním otevření.  
Foto: Jiří Mikoláš 

Lev Simba během svých narozenin.  Foto: Jiří Mikoláš Farma ZOO Tábor.  Foto: Jiří Mikoláš
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sokolníků  a  jejich  dravců.  Patronem  celé  akce  se  stal 
Václav Chaloupek, český  režisér, scenárista a autor knih 
pro děti  a  večerníčků.  Na slavnostním otevření  zahrady 
jsme dali dárek těm nejlepším žákům - každý, kdo přišel s 
vysvědčením  se  samými  jedničkami  se  mohl  vyfotit  s 
dravci a vybranými zvířaty přímo ve výběhu. Akce se při 
ohlédnutí za rokem 2015 stala nejnavštěvovanější. Bránami 
prošlo kolem 8000 návštěvníků, kteří se také stali svědky 
slavnostního křtu malých vlčat, nosálů a poníka - kterým 
vybrali jména sami návštěvníci.

Zoologická  zahrada  v  Táboře  patřila  během  letních  a 
podzimních  měsíců  v  roce  2015  mezi  hlavní  turistické 
magnety  Táborska.  Od  otevření  zahrady  prošlo  jejími 
branami za šest měsíců obnoveného provozu bezmála 50 
tisíc návštěvníků.  
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Návštěvníci mohou zvířata na 
Farmě krmit  zakoupeným 
krmením.  Foto: Jiří Mikoláš 

Slavnostní přestřižení pásky ředitele zahrady Evžena 
Korce a Václava Chaloupky.  Foto: Jiří Mikoláš 

Křest vlčete Matěje autorkou jeho jména.  
Foto: Jiří Mikoláš 

Jedním z bodů programu při otevření ZOO Tábor byla ukázka dravců.  Foto: Jiří Mikoláš 
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6. Vzdělávací činnost 
Po  znovuotevření  táborské  zoologické  zahrady  byla  v 
druhé  polovině  roku  veřejnosti  a  základním i  středním 
školám  nabídnuta  komentovaná  krmení  a  prohlídky 
zahrady  s  odbor ným  výkladem.  Na  podz im  se 
komentovaných  prohlídek  zúčastnilo  několik  škol  z 
regionu.  Tradiční  komentovaná  krmení,  která  probíhala 
pravidelně každý den v průběhu celé sezóny a o víkendech 
mimo sezónu, se těšila největšímu zájmu veřejnosti.

V roce  2015  byla  navázána  spolupráce  s  táborskou 
neziskovou  organizací  Cheiron  T  zaměřující  se  na 
volnočasové  aktivity  dětí  z  vyloučených  lokalit.  První 
společná akce spočívala ve výpomoci při dlabání dýní pro 
Halloweenskou akci v ZOO Tábor. Dýně byly využity pro 
komentované krmení. Cílem spolupráce v roce  2016 bude 
primárně  poskytnutí  prostoru  pro  smysluplné  trávení 
volného  času  dětí.  Další  aktivity  budou  zaměřeny  na 
vytvoření  a  obhospodařování  biozahrady  v  areálu  ZOO 
Tábor.

V roce  2015  byla  uzavřena  smlouva  o  spolupráci  mezi 
táborskou zoologickou zahradou a Jihočeskou univerzitou 
v  rámci  praxe  studentů.  Zároveň  byla  dohodnuta 
spolupráce  s  Biotechnologickým  centrem  Jihočeské 
univerzity,  konkrétně  s  panem  prof.  Ing.  Vladislavem 
Čurnem  Ph.D. ,  na  molekulární  genet ice  zubra 
evropského. 
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Děti z neziskové organizace Cheiron T při dlabání halloweenských dýní v ZOO Tábor.  Foto: Ondřej Kott 

Ošetřovatelka Zuzana Gabrielová 
(uprostřed) při komentovaném 
krmení surikat.  Foto: Jiří Mikoláš 
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7. Rozvoj ZOO Tábor

V roce 2015 jsme v ZOO Tábor realizovali:
- rekultivaci původního parkoviště včetně nové výsadby 

stromů
- nové zázemí pro divoká prasata
- rozšíření výběhu pro hospodářská zvířata (farma) 

včetně realizace jeslí a vyhřívaných napáječek  
- zateplení ubikací a doplnění topných panelů pro 

makaky, nosály, malpy, surikaty, lvy a pumy z důvodu 
zajištění optimálních teplot v zimních měsících

- osazení vyhřívaných napáječek u jelenů a rekultivace 
jezírka

- opravy liniových voliér pro sovy a další druhy (krkavce)
- zpevnění cest v areálu ZOO Tábor
- úprava voliéry pro ary – zastřešení a závětří
- zajištění optimálních podmínek pro skladování sena
- úpravu původního výběhu velblouda pro zubra 

evropského.
- bezpečnostní úpravy voliér nosálů, malp a mývalů
- úpravu dočasného výběhu vlků včetně ubikací
- úpravy stávající ubikace emu a klokana – zajištění 

závětří
- opravy inženýrských sítí	
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Nový výběh pro Stanlyho - naši kapybaru, vznikl na mírném svahu vedle restaurace .  Foto: Ondřej Kott 
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8. Sponzoři ZOO Tábor, 
adoptivní rodiče

Činnost  Zoologické  zahrady  Tábor  může  podpořit 
jednotlivec,  firma  nebo  např íklad  škola  formou 
adoptivního rodičovství nebo sponzorství. Připravili jsme 
speciální programy adoptivního rodičovství a sponzorství. 
Adopcí  se  rozumí  poskytnutí  finančního  příspěvku  na 
zabezpečení chovu vybraného druhu zvířete. Za příspěvky 
pořizujeme  zejména  krmení  pro  vybraná  zvířata  nebo 
například  zajišťujeme  zdravotní  péči.  Výběr  zvířat  k 
adopci je na každém zájemci a problémem není adoptovat 
i několik zvířat najednou. Pro ty, kteří se nechtějí upínat 
na jedno zvíře,  jsme připravili  možnost sponzorství  celé 
zahrady.  Každý  ze sponzorů  či  adoptivních rodičů  získá 
VIP vstupenky do ZOO Tábor.
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Od slavnostního 
otevření zahrady 

získala ZOO Tábor 
215 500 Kč  

od 12 adoptivních 
rodičů a 3 sponzorů. 

 
Všem sponzorům   

i adoptivním rodičům 
děkujeme.

Generálním 
sponzorem 

Zoologické zahrady 
Tábor je EKOSPOL, 

developerský lídr na 
trhu. Na chod 

zahrady věnoval 
 6 500 000 Kč. 

Sponzoři ZOO Tábor

EKOSPOL a. s  
Generální sponzor  
ZOO Tábor

Karel Mádr

Lada Henclová

Brožková Dagmar

Adoptivní rodič Adoptované zvíře

rodina Neumanova aratinga sluneční

rodina Neumanova aratinga červenolící

rodina Neumanova papoušek nádherný

rodina Neumanova ovce ouessantská

OÚ Strančice rys ostrovid

Eva a Kamil Kubišovi puštík obecný

Manželé Petrů vlk arktický

Zdenka Suchá tygr ussurijský

Václav “country rádio” Šojdel prase göttingenské

Gymnázium ALTIS rys ostrovid

ATISON, chovatelská stanice vlk arktický

Hypoteční banka emu hnědý

Hypoteční banka klokan rudokrký

Ivana a Zdeněk Veselkovi papoušek nádherný

Michal Řehák ovce domácí

Siko tygr ussurijský
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9. ZOO Tábor v číslech

Práce v ZOO Tábor 

Během půlročního provozu Zoologické zahrady Tábor 
projevily zájem o práci v zahradě stovky lidí.  

Ošetřovatelé ZOO Tábor se zúčastnili praxe v ZOO Praha.

Celkem se do výběrových 
řízení přihlásilo: 813 zájemců

O jaké pozice byl  
největší zájem: 

ošetřovatel 318 zájemců

pokladní 67 zájemců

ostraha 150 zájemců

správce 117 zájemců

zoolog 29 zájemců

údržbář 55 zájemců

V roce 2015 do ZOO Tábor 
nastoupilo:

15 pracovníků 
(včetně brigádníků)
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Ošetřovatelka Zuzana 
Gabrielová s novým přírůstkem 
na farmě ZOO Tábor.   
Foto: Ondřej Kott 
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ZOO Tábor v roce 2015 v celkových číslech v Kč  
(červen - prosinec)

Návštěvnost ZOO Tábor v roce 2015 (červen - prosinec)
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-9 000 000
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0
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6 000 000

9 000 000

12 000 000

Tržby Dary Dary EKOSPOL Výnosy celkem Náklady celkem

ZOO Tábor v roce 2015 v celkových číslech

rok		
2015

Tržby Dary Dary		
EKOSPOL

Zdanitelné	
výnosy		
celkem

Daňově	
uznatelné	

náklady	celkem

Základ	
daně	
Zisk	

CELKEM 3	891	974	Kč 233	000	Kč 6	500	000	Kč 10	624	974	Kč -10	619	769	Kč 5	205	Kč

rok		2015	(červen	-	prosinec) Počet	návštěvníků	celkem
CELKEM 48	436
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Spotřeba krmiva v roce 2015 (červen - prosinec)
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Maso zkrmeno za období 6 - 12/2015

vepřové	maso 3	899	kg

hovězí	maso 714	kg

kuřecí	maso 642	kg

králíci 494	kg

Hlodavci zkrmeno za období 6 - 12/2015

myši,	křečci,	potkani 605	kg

Obiloviny zkrmeno za období 6 - 12/2015

ječmen,	pšenice,	kukuřice 4	100	kg

Ovoce a zelenina zkrmeno za období 6 - 12/2015

jablka,	mrkev,	okurky,	lilek,	… 11	320	kg

Jiné zkrmeno za období 6 - 12/2015

seno 76	balíků	o	průměru	1,2	m

sláma 40	balíků	o	průměru	1,2	m	+	40	balíků	o	průměru	
1,5	m

0

1 000

2 000

3 000

4 000

vepřové maso hovězí maso kuřecí maso králíci hlodavci

ZOO Tábor - zkrmeného masa v kg v  roce 2015 (červen - prosinec)
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Investice ZOO Tábor zaměřené na chov a ustájení 
živočichů v roce 2015
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Úprava zázemí pro divoká prasata 542 223 Kč

Úprava zázemí pro hospodářská zvířata (farma) 
včetně realizace jeslí a vyhřívaných napáječek 763 745 Kč

Zateplení ubikací a doplnění topných panelů pro 
makaky, nosály, malpy, surikaty, lvy a pumy z 
důvodu zajištění optimálních teplot v zimních 
měsících

131 695 Kč

Osazení vyhřívaných napáječek u jelenů a 
rekultivace jezírka 129 526 Kč

Opravy liniových voliér pro sovy a další druhy 
(krkavce) 86 689 Kč

Úprava voliéry pro ary - zastřešení a závětří 24 348 Kč

Úprava výběhu pro zubra evropského 234 806 Kč

Úprava dočasného výběhu vlků 68 941 Kč

Úprava stávající ubikace emu a klokana - 
zajištění závětří 2 346 Kč

Celkem 1 984 319 Kč

Stádo daňků skvrnitých ve svém výběhu. Foto: Jiří Mikoláš
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10. Výhled do roku 2016

Znovuotevření  Zoologické  zahrady  Tábor  nebylo 
jednoduché a jsem rád,  že  se  nám během dvou  měsíců 
podařilo  otevřít  návštěvníkům zahradu  v  hlavní  sezoně 
prázdninových měsíců. Stabilizovali jsme provoz  zahrady 
a  to  zejména  zabezpečením  pravidelných  a  kvalitních 
krmných dávek pro  zvířata,  úpravami  zázemí,  obzvláště 
pak pro zimní období.  

Hlavním  projektem  roku  2016  bude  příprava  pro 
reintrodukci  zubra  evropského  do  české  přírody. 
Vybudování velkorysého výběhu o výměře 5 200 m2 bude 
investicí  v  řádech několika set  tisíc  korun.  Zubři,  které 
dovezeme,  patří  k  tzv.  nížinné,  neboli  bělověžské  linii, 
která je vhodná pro vypouštění do přirozeného prostředí.  
Na pečlivě vybraných místech tak budou volně žít zubři 
odchovaní  v  české  ZOO a  ne  jako  dosud  dovezeni  ze 
zahraničí.  Rádi  bychom  se  připojili  k  celoevropským 
snahám o navrácení zubrů do volné přírody a naplnili tak 
naše  poslání,  kterým je  ochrana  druhů  živočichů,  které 
jsou ohroženy vyhubením.

Pokud byl tedy rok 2015 rokem stabilizace, rok 2016 bude 
rokem rozvoje  naší  zahrady.  Nadále  se  budeme věnovat 
zlepšování  podmínek  chovu  zvířat,  ale  také  celkového 
prostředí areálu ZOO. Pro děti připravíme hrací prvky, po 
zahradě  vzniknou  nové  odpočinkové  zóny,  přibudou 
informační vzdělávací cedule. 

Novinek v roce 2016 nebude málo a budeme rádi, pokud 
se o nich přesvědčíte na vlastní oči a navštívíte nás v ZOO 
Tábor. 

Těšíme se na Vaši návštěvu

RNDr. Evžen Korec, CSc., 
ředitel Zoologické zahrady Tábor
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11. Fotogalerie
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12. Přílohy
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Údaje platné ke dni: 8. června 2016 05:47 1/2

Úplný výpis
z , vedenéhoobchodního rejstříku

Městským soudem v Praze
oddíl , vložka B 20613

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

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

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

zapsáno 13. května 2015
Identifikační číslo: 040 74 025

zapsáno 13. května 2015
Právní forma: Akciová společnost

zapsáno 13. května 2015
Předmět podnikání:

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

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

zapsáno 21. července 2015
Statutární orgán - představenstvo:

předseda
představenstva:

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

zapsáno 13. května 2015
člen představenstva:

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

zapsáno 13. května 2015
Počet členů: 2

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

samostatně.
zapsáno 13. května 2015

Dozorčí rada:
člen dozorčí rady:

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

zapsáno 13. května 2015
Počet členů: 1

zapsáno 13. května 2015
Akcie:

2 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 500 000,- Kč
zapsáno 13. května 2015
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Výroční zpráva ZOO Tábor ze dne 16. 6. 2016
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oddíl B, vložka 20613

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

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

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

zapsáno 13. května 2015


